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Quae 'quum ita sint, ea, quae Planudae commentario 
ob conservata veterum oratorum et poétarum fragmenta 
laus tributa est, ad Anonymum nostrum erit transferen- 
da, quin vituperandus etiam Planudes, quod his ipsis , 
quos expilavit, locis, elegantissima fragmenta trans- 
misit: ut libro quarto περὶ εὑρέσεων. »ἔστι δὲ ἀεὶ 

τὸ ἐπῳδὸν βραχύτερον τοῦ πρὸ αὑτοῦ στίχου συλλα-- 
βὰς τέσσαρας, οἷον στίχος μὲν ὁ πρῶτος, ἤγουν 

στροφὴ, ἤτοι χῶλον, οἷον" 
Πάτερ "uxéuBa, πᾶον ἐφράσω τόδε; * 

εἶτα τὸ ἐπῳδόν" 
τίς 2 σὰς παρήειρε φρένας; 

εἶτα ἀντίστροφος ἤτοι κῶλον" 
4c 5 τὸ πρὶν ἠρήρεισϑα, νῦν δὲ δὴ πολὺς. 

εἶτα πάλιν ingóov* 
᾿Αστοῖσι φαίνεαι γέλως. 

Addo Sapphus fragmentum ex libro 'stegl. ἰδεῶν" 
Οἷον τὸ γλυκύμαλον * ἐρεύϑεται ἄκρῳ ἐπ᾽ 000g, 
᾿Αχρον ἐπ᾿ ἀκροτάτῳ, λελάϑοντο δὲ μαλοδροπῆες. 5 
Οὗ μὴν ἐξελάϑοντ᾽, ἀλλ᾽ οὐκ ἐδύναντ᾽ ἐφικέσθαι. 

ΠΙ. ΜΑΤΙΜΟΥ IIEPI ΤῊΝ ΑΑΥΤΩΝ ANTIOE- 

IV. ANONYMOY ΠΕΡῚ XTAXEDN. p. 591—597. 
V. MIXAHA TOY WEAA0Y ΠΕΡῚ ZYNOHKHX 

VI. 

ΤΩΝ TOY A40IrOY MEPON. p. 598—601. 
ZXYNOWLEX ΤΩΝ PHTOPIKQN IAEQN. p.601. 

ILPOAETOMENA ΤῊΣ ῬΗΤΟΡΙΚΗ͂Σ. p. 008 
— 61 

4 Inter Árchilochi fragmenta nr. LXXXIV. ed. Gaisf. duo 
versus priores leguntur. 2 Mon. 8. τί, Parr. τίς. tum 
omnes codd. τὰς oug. 3- Codd. ἧς, scripsi «c. Io. Sicel. 

es 
versum secundum ita profert: τίς σὰς maunye [sic] φρένας, 
ἃς πρίν γ᾽ ἔσχες. 4 Mon. Par. 2977. γλυκὺ μᾶλλον εὑρί- 

oxcrat. Par. 2916. yh. μᾶλλον εὑρέϑεται. — Ven. γλ. μᾶλον €- 

ρεύϑεται. 5 Mon. Parr. μελαδροπῆες. Ven. μαλοδροπῆες. 
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“Δίκαιον τοῖς λογικὴν ἐξετάζουσι τέγνην αὐτὸ τοῦτο 
πρῶτον, ὃ τί moté ἐστι λόγος, ζητῆσαι... «Τόγος οὖν ὄστι 5. 
χοινὸς ἔννοια ἀνϑρωπίνη, xo^ ἣν τὸ λογίξεσϑαι καὶ 
δηλοῦν ἡμῖν περίεστιν" οἱ΄ δὲ συντόμως ὡρίσαντο" | 

,Aoyog ἐστὶν ἀνθρώπου γνώρισμα" “ ol δὲ ἄλλως" ,Aoyog 
ἐστὶν εὕρημα μὲν ϑεῶν, ἀνθρώπων δὲ γνώρισμα, διά- 
xorois δὲ ποιότητος ψυχῶν, xod" ἣν αἱ τῆς ψυχῆς προ- 10 
ἄγονται ἐνέργειαι." Acyos μὲν οὖν ἐστιν οὗτος, εἴδη δὲ 

αὐτοῦ δύο, προφορικὴς καὶ ἐνδιάϑετος" ἀνθρώπου γὰρ ᾿ 
φύσεως ἔργον 0 λόγος, καὶ δὴ ἅπας ἄνϑρωπος λογικὸς, 

τέχνη δὲ προσείληφε τὸ εὖ λέγειν" n γὰρ Tuv καλ- 
λωπίξει τὸν λόγον". δύο οὖν, ὡς εἴρητάι , εἴδη λόγου, 15 
προφοριχὸς χαὶ ἐνδιάϑετος" καὶ ὃ μὲν προφορικὸς, 

xxO ον. διαλεγόμεϑα καὶ συντυγχάνομεν,. καὶ προ- 
φερόμεϑα τοὺς λογισμούς" ὃ δὲ ἐνδιάϑετος, xaJ ὃν, 

χαὶ σιωπῶντες χαὶ χοιμώμενοι λογιχόΐ ἐσμεν" εἰ γὰρ 
τῷ λαλεῖν μόνον ἦμεν λογικοὶ, ἦν ὅτε οὖκ "quev , δηλο- 20 
γύτε ὅτε σιωπῶμεν" ιὅρος τοίνυν ἐστὶν οὗτος τοῦ ρος. 
φορικοῦ" ο»δήλωσις ἀνθρώπου προφορικὴ ἔντεχνος.“ "do 
Rhetor. V. | | 4X 
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πας δὲ ὅρος ἐκ γένους διαφόρου καὶ ἰδιότητος GUyxt- 
ται" τὸ γεγονὸς μέν ἐστιν, ἀφ᾽ οὗ τέμνεται τὸ πρᾶγμα, 
περὶ οὗ ὃ ὅρος" διαφορὰ δὲ ἡ διϊστῶσα ἀπὸ τῶν ὁμοί- 
ων" ἡ ἰδιότης δὲ ἡ μηνύουσα τὸ ἔδιον τοῦ ὑποκειμένου 

5 πράγματος" xol οὗτος τοίνυν ὃ ὅρος εἴδωμεν εἰ εὖ ἔχει. 
δηλωσις, τοῦτο «τὸ γένος" διατί; ὅτι δηλοῖ. Ἔστι δὲ 

xal ἄλλως δηλῶσαι" καὶ γὰρ καὶ τὰ ἄλογα ζῶα δηλοῖ 
πρὸς ἑαυτὰ τῇ ἰδίᾳ φωνῇ, διὸ προσέϑηχεν, ἀνθρώπου, 

ἵνα ἀποδιαστήσῃ τῶν ἄλλων" ἐπειδὴ δέ ἐστι xol ἄνϑρω- 

40 πον ἄλλως δηλοῦν διὰ νευμάτων, προσέϑηχε τὸ προ- 

qopik]* τὰ γὰρ νεύματα οὐ προφέρεται, ἀλλὰ δείκνυται" 

τὸ δὲ ἔντεχνος πρὸς τὴν γρείαν τῆς τέχνης" καὶ οὗτος 

μὲν προφορικοῦ ὅρος" ἐνδιάϑέτου δὲ, ἕξις ψυχῆς ἀν- 
ϑᾳώπου , χαϑ'᾽ ἣν λογικοί ἐσμεν" ἔξισμεν μὲν οὗν τὸ γέ- 

^ 45 vog* πᾶν yao be OV ἔχει τινὰ ἕξιν φυσικήν " ἐπειδὴ δέ 
ἐστι καὶ σώματος ἕξις ἢ ἰσχύος ἢ εἴδους ἢ τοιούτου Ti-- 
νὸς, προσέϑηχε ψυχῆς, ἀποδιϊστῶν τῶν ἀλόγων ζώων, 
καχεῖνα γὰρ ἔχει ψυχῆς ἕξιν, ὡς ϑυμιχὸς μὲν ὃ λέων, 

νωϑὴς δὲ δ΄ ὄνος xal τὰ τοιαῦτα. Προσέθηχε, „xco 

20 ἣν Aoyixoi ἐσμεν,“ τὸ ἴδιον τοῦ ἀνθρώπου διοριζόμενος *. 

ὥσπερ δὲ δύο εἴδη λόγου, οὕτως εἴδη τεχνῶν, xci ἡ μὲν 

τοῦ ἐνδιαϑέτου ἐστὶν, 7 περὶ ἐνθυμημάτων καὶ ἐπιχει-. 

ρημάτων γεγραμμένη, ἢ διδάσκουσα πῶς. δεῖ ἐνθυμεῖ- 

σϑαι καὶ λογίζεσθαι" ὁ δὲ προφορικὸς οὐχ ὑπὸ μιᾶς 
28 τέχνης γίνεται, ἀλλ᾽ ὑπὸ δύο, τῆς τε γραμριατικῆς᾽ xal 

τὴξ ῥητορικῆς " 7 μὲν γὰρ γραμματικὴ τὸ ἀδιάπταιστον 

αὑτῇ παρέχει, ἡ δὲ ῥητορικὴ τὸ κεκαλλωπισμένον xal 

ἰσχυρόν" πᾷλιν τῆς ῥητορικῆς Oto τέχναι" ἡ μὲν τὸ καλ- 
λος παρέχουσα, ἡ περὶ ἰδεῶν xol σγημάτων" ἡ δὲ τὴν 

80 ἰσχὺν διδάσχουσα περὶ τὸ τοῦ παϑητικοῦ καὶ ἀποδεικτι-" 
χοῦ" ὃ γὰρ λόγος εἰς δύο τέμνεται" εἴς τε τὸ παϑητικὸν β 

καὶ ἀποδεικτικόν" χαὶ παϑητικοῦ μὲν μέρη προοίμια χαὶ 

ἐπίλογοι, ἀποδειχτιχοῦ δὲ καταστάσεις καὶ ἀγῶγερ. "Ep- 
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yc δὲ ῥήτορος, νόησις, εὕρεσις, διάϑεσις " νόησις pix, 
ὅτε δεῖ τρία ταῦτα νοῆσαι" πρῶτον μὲν; εἰ ἰατρικόν 
ἐστε τὸ ξήτημα" εἰσὶ γὰρ καὶ ἑατρικὰ καὶ φιλόσοφα 
ξητήματα" καὶ ἱατρικοῦ μὲν ζητήματος παράδειγμα; ὃ 
xci μεμέληται τῷ volo ** εἰ ὃ ποιησας ἐξαμβλῶσαι ἢ γυ- δ 
γαῖχα φόνον ἐποίησεν" δεῖ γὰρ γνῶναι πρῶτον, e ἔζη, 
πρὶν ἐτέχϑη. ὅπερ φυσιχᾶν καὶ ἐατριχῶν ἐστι" φιλοσό- 
gov δὲ ᾿ζγτήματος παράδειγμα τόδε" ζωγράφῳ τις ὑπ- 
ἔσχετο δώσειν χιλίας, δραχμὰς ,. εἰ τὸ κάλλιστον γράψας 
εἴη" ὃ δὲ ἀπαιτεῖ τὰς χιλίας κύχλον γράψας" φιλόσο- 40. 
gov οὖν τὸ ζήτημα, ξητοῦμεν γὰρ, εἰ χύχλος ὃ κόσμος, , t 
χαὶ εἰ ὁ χόσμος ζῶν" δεῖ τοίνυν νοῆσαι, πρῶτον μὲν εἰ 
πολιτεκὸν τὸ ζήτημα, καὶ εἰ συνέστηχε, χαὶ ποίας στά- 

σεώς ἐστι" τούτων γὰρ προνοηθέντων ἐπὶ τὴν. εὕρεσιν 
ἐρχόμεϑα" ἡ δὲ εὑρεσίς ἐστιν ἡ τῶν ἐνθυμημάτων stos- 16 
χιλία τοῦ εὑρεῖν, τὶ εἴπωμεν, ἡ δὲ διάϑεαις ἡ τὰ εὗρε. 

ϑέντα κατὰ τὸν οἰκεῖον τάττουσα τόπον. 

Μερὶ τέχνης καὶ ἐμπειρίας xai ἐπιστήμης. 

Toiv δὲ' ὄντων, δι᾿ ὧν τὸ πρᾶγμα συνίσταται, 
τέχνης φημὶ καὶ ἐπιστήμης xol ἐμπειρίας, ἀναγχαῖον 20 
ζητῆσαι, τί ποτέ ἐστιν ἡ ῥητορική. Τρεῖς μὲν εἰσιν at 
περὶ παντὸς πράγματος ζητήσεις, τίς ἡ τέχνη, καὶ τίς 
ὃ τεχνίτης, χαὶ πῶς τὸ ἔργον αὑτῆς ἐργασώμεϑα" ἐν δὲ 

τῷ, vig ἡ τέχνῃ, ξητῃτέον, πότερον ἢ τέχνη ἢ ἐπιστήμη 
y ἐμσεειρία ἐστὶ, χαί ὅπως τὴν ἀρχὴν γέγονε, xal Tig ἡ 25᾽ 
ἐξ αὐτῆς ὠφέλεια" ἀναγκαῖον οὖν καὶ ἡμᾶς κατὰ ταῦτα. 

τὸν περὶ τῆς ῥητορικῆς λόγον διδξελθεῖν, ἔδωμεν ὃ οὖν 
πρῶτον, τί διενηνόχασιν ἑαυτῶν ij τέχνη xal ἡ ἐπι» 
στήμη καὶ ἡ ἐμπειρία. Ἐπιστήμη μὲν οὖν ἔστιν ἀδιά- 
πτωτὸς τῶν ὕντων προσφορα" τὶ ἐστι τοῦτο; τὸ ἀεὶ 30 
τὰ αὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν γινώσχειν,, xol μήτε «καιροῖς 

1 €f. Theon. Prog. eli. p.465, 2 Cod. ἐξαμβλῶνπι, ὅ Cod. εἴδομεν. 

. d - 
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“μήτε προσώποις μεταβαλλομένην ἔχειν τὴν εἴδησιν, ὅ onto 
φιλοσοφίας oixtiov* ᾿ ἀεὶ γὰρ τὸ σφαιροειδῆ εἶναι τὸν 
οὐρανὸν χαὶ τὸ- ἀεικένητον τὸ πᾶν, καὶ τὸ ἀϑάνατον 

τὴν ψυχὴν 7 φιλοσοφία οἶδε; μηδὲν τούτων μεεαμαν- 

5 ϑανόυσα" ἡ δὲ τέχνη κοινὸν μὲν ὅρον ἔγχει" σύστημα ἐχ 
καταλήψεως * συγγεγυμνασμένον πρός tv τέλος εὔχρη,- 
στον τῶν ἐν τῷ βίῳ. Διενήνοχε δὲ ἡ τέχνη τῆς ἐπε- 
στήμης, τῷ μὴ ἀδιαπτώτῳ κχεχρῆσϑαι τῷ σχοπῷ, ἀλ- 
λὰ μεϑαρμόξεσϑαν πρὸς πρόσωπα καὶ καιροὺς, ὥσπερ 

10 o; ἐώμενοι, ἵνα κατ᾽ ἰατροὺς εἴπωμεν, ζητοῦσιν ὧραν, 
χώραν, ἡλικίαν, xol τῷ X Zion μὲν γοσοῦντι ϑερμὰ ἐπ- 

ἄγουσι βδηϑήματα, διὰ τὴν φύσιν τῆς χώρας καὶ τὸ 

πάνυ ψυχρὸν, τῷ δὲ. ̓ Ινδῷ ψυχρὰ διὰ τὸ ϑερμὸν τῆς 
χώρας, xol πρεσβύτῃ καὶ γέῳ διαφόρως. Ἢ δὲ ἐμπει--: 

15 ρία ἕξις τίς ἐστι τοῦ πραχϑέντος ἀπομιμητιχὴ, ἤτοι ἄλο-- 
yog τῶν προχειμένων τριβὴ, ἤτοι ἐκμίμησις τοῦ πραχϑ ἐν.-- 
τος, ἐξ ἀδιαχρίτου κρίσεως. Κατὰ πάντας οὖν τοὺς ὅ- 

ρους τὸ εἰκῆ καὶ ἀδιαχρίτως καὶ ἀγνοουμένης αἰτίας 
πράττειν τι ἐμπειρία ἐστί" διενήνοχε δὲ τῷ ἐχείνην μὲν 

20 xal ἀμείβειν χαὶ προστιϑέναι καὶ χατὰ τάξιν τινὰ τρέ- 

πεῖν μετ᾽ αἰτίας μέντοι" τὴν δὲ ἄνευ αἰτίας ταῦτα γι-- 

γώσχειν" ὃ γὰρ ἐμπειρίᾳ ϑεραπεύων ἑωρακὼς ix φλεβο-- 
τομίας πολλάκις νέον ὑγιάναντα, ἤδη καὶ πρεσβύτῃ τοῦτο 
ποιήσας ἠδίκησέ τε καὶ ἔβλαψε" καὶ ψυχροποσίαν ἐν ϑέ- 

45 θὲι διδομένην ἑωραχὼς ἔδωχεν᾽ ἐν χειμῶνι, καὶ τὸ αὐτὸ 

πεποιηχὼς ἀπώλεσεν" αἱ μὲν οὖν διαφοραὶ αἱ τούτων 
τοιαῦταί εἰσιν. Τί δ᾽ ἂν εἴη τούτων ἡ ῥητορικὴ cu- 

τησις; ὅσοι μὲν οὖν σεμνύνειν αὐτὴν βούλονται, ἐπιστή- 

μην εἶναι λέγουσι λέγοντες, ὡς ἀεὶ ταὐτὰ περὶ ? τῶν. 

80 αὐτῶν ἔγνωχε xol ἀεὶ τοῖς ατοῖς. κεραλαίοις τὸν στο- 

χασμὸν τέμνει, καὶ τὸν ὅρον ὁμοίως " ὃ δὲ Πλάτων" Óta- 

βάλλων ἐμπειρίαν εἶναί φησιν" ἡμεῖς δέ φαμεν, ὅτι οὔτε 

1 Cod. καταλείψεως. , 3 Cod.rzavra. 83 Gorg. c, 18; p. 463.B. 
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ἐπιστήμης; οὔτε ἐμπειρίας ἐστίν" & γὰρ φαίνεται. ὀργι- 

ζομένῳ μὲν δικαστῇ ἄλλως προσφερόμενος, χατεπτηχότε 

δὲ ἄλλως, ὕπερ xai Θουχυδίδης περὶ Περιχλέους λέγει“ 

ὅτε εἴπου ἴδοι ^ τὸν δῆμον παρὰ καιρὸν ὕβρει ϑαῤῥοῦν- 
τα, λέγων κατέπληττεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι, xol δεδιότων 5 
αὖ πάλεν τὸν λόγον ἀντικαϑίστη πάλιν ἐπὶ τὸ ϑαῤῥεῖν. 
πῶς ἂν εἴη ἐπιστημὴ καιροῖς καὶ προσώποις καὶ χρείαις 
xai πράγμασι μεταβαλλομένη; ὅταν δὲ τῶν παρ᾽ αὑτῇς 

πραττομένων ἔγῃ αἰτίαν xo εἴδη O πράττων, διατὶ τόδε 
τι πράττεε, ἢ τόδε τι ἐναλλάττει, πῶς ἂν εἴη ἐμπειρία: 10 
αὐτὴ γὰρ οὐ μίμησις ἀλλ᾽ εἴδησίς ἐστι. Τέχνη οὖν ἂν 
εἴη" τεχνῶν δὲ εἴδη τρία, ϑεωρητικὴ, πρακτικὴ » μιχτή᾽ 
χαὶ ϑεωρητιχὴ μέν ἐστιν, ἧς τὸ πέρας οὐ βεβαιοῦται 
πράξει τινὶ, οἷον γραμματική" ἐθεώρησε 90, ὅτι TG 
εἰς &vg ὀξύνεται, xal ἀπέδειξε, xoi τὸ πᾶν αὑτῆς πε- 15 

πέρανται. " Καὶ οἱ Στωϊχοὶ δὲ, καὶ οὗτοι γὰρ χράσεις 
στοιχείων τινὰς ϑεωρήσαντες, 7] τινος τῶν τοιούτων ἐστὶν 

αὐτοῖς ἀεὶ ζήτησις, πλέον μὲν οὐδὲν προσέϑεσαν. Πρα- 

χτιχαὶ δὲ πᾶσαι μὲν αἱ βάναυσοι, καὶ ἣ μουσιχή. Πρατ- 
τεε γὰρ xal αὐτὴ τῇ ψυχῆ, ἢ λύπην ἰᾶται, ἢ χαρὰν 20 
ἐμποιεῖ ἢ ἡδονήν" μιχτὴ δὲ ἡ Ἰατρικὴ , xal γὰρ ϑεωρη- 
τικὸν ἔχει λόγον, καὶ: πρακτικήν τινα ἐπαγωγήν" ϑεωρεῖ 
γὰρ, πῶς δεῖ ἰάσασϑαι ^» xa λέγει τὸν περὶ αὑτοῦ λό- 

zo», xci προρςτίϑησε τὰ ἔργον" ἔστιν οὖν «καὶ ἡ ῥητορι- 

χῇ μεχτῆ, ϑεωρητιχὴ καὶ πρακτική" ᾿καὶ γὰρ ἐθεώρησε 25 

xmi λόγον sima xol πρᾶξίν τινα ἐπήγαγε τῷ πέρατι “ἢ 
συμβαουλεύσασα, ἢ δικασαμένη; . Τὸ γὰρ. πανηγυρικὸν 

αὐτῆς TOU ϑεωρητιχοῦ ἂν εἴη μόνου. Διαλαβόντας οὖν 
ἡμᾶς περὶ Top ὁποία τέχνη ἐστὶν, ἀναγκαῖον καὶ ὁπό- 
ϑὲν ἤρξατο xal ἧχεν διαλαβεῖν. "Hv μὲν ἄνωθεν παρὰ 530 
τοῖς Otoig" τοῦτό φασιν Ὅμηρον ἐνδείκνυσθαι λέγοντα "ὃ 

Οἱ δὲ ϑεοὶ πὰρ Ζηνὶ καϑήμενοι ἠγορόωντο" 

4 Cod. εἴδοι. Thuc. II. 66. 5 Cod. αὐτοῖς πεπαιρέωται. 6 1]. Δ. 1. 

| 
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ἤχμασς δὲ͵ ἕν τοῖς ἥρωσι, χαὶ ὃ μὲν Πλάτων δ᾿ xol τοῦ- 
voua αὑτῆς ἐκ τούτου δίδωσι, παρὰ τὸ eigen xol λέγειν" | 
Τοὺς γὰρ. ἥρωας διαλεχτικοὺς οἶδε καὶ ῥητορικούς" φαί- | 
γεται δὲ καὶ o ποιητὴς παντοῖα εἰδὼς ῥητοριχῆς πα- 

5 ραδείγματα.- τὸν μὲν γὰρ ταχὺν καὶ σύντομον καὶ ἀπο-᾿ 
'— δειχτιχὸν ῥήτορα φησι λέγειν νιφάδεσσιν ὃ ὁμοια, καὶ τὸν | 

πυχνὸν. xcà σύντομον, οὐδὲν δὲ ἧττον ἀποδεικτεκὸν, παῦ- 

θα μὲν, ἀλλὰ μάλα λιγέως" οἷδεν δὲ τὴν ἀταξίαν τῆς 
δημαγωγίας xol τοὺς ἀδιαχρίτως χαὶ ἀτέχνως 7 λέγον- 

“40 τας, ὁποῖοί ποτᾷ εἰσιν, ὥσπερ τὸν Θερσίτην" 

Ὅς δ᾽ ἔπεα φῤεσὶν ἧσιν ἄκοσμά τε πολλά τε 705.8 ! 

Καὶ πρῶτόν ys ἁπάντων γενέσϑαι φασὶ παρ᾽ “4“ϑηναίοις | 
λόγον εἰπεῖν κατηγοριχὸν, χατηγοροῦντα Θησέα ἐπὶ τῷ 
ϑανάτῳ Ἱππολύτον, μεταξὺ δὲ σβεσϑήναι" τῶν γὰρ 

15 τυραννίδων ἐν ταῖς πόλεσι γενομένων ἀναγκαίως 7 δη- | 

'τορικὴ πρὸς ἐλευϑερίαν σπουδάξουσα xol ἐναντία οὖσα 
ταῖς τυραννίσιν ἔγκλημά te ἦν xol ἐπικίνδυνον γίνεσθαι. 
ἐν δὲ “Σικελίᾳ λέγεται Φάλαριν δημαγωγικὸν λόγον εἰ-᾿ 
πεῖν xci ὑπαγαγέσϑαι " τὸ πλῆϑος πιϑανότητι, ὥστε 

20 xol εἰς τυραννίδα ἐλϑεῖν" μετὰ δὲ ταῦτα Κόραξ πρῶ- 

τον ἁπάντων. συνεστήσατο. 'διδασχαλίαν περὶ δητορικῆς᾽ | 
οἱ γὰρ πρὸ αὐτοῦ ἐπιτηδεύοντες τὴν τέχνην ὡς ἐμπειρίᾳ 
τινὶ χαὶ ἐπιμελείᾳ χρώμενοι ἔπετηδευον , Χαὶ οὗτος μὲν 

οὐ μετὰ λόγου xoi αἰτίας, οὐδὲ τέχνης τινός. Τούτου 

25 δὲ τοῦ Kógoxog Τισίας γέγονε μαϑητὴς, περὶ οὗ λέγεται 
τοιοῦτον τι. Τισίαν συνϑέσϑαι τῷ  Kógax χιλίας | 

δραχμὰς » ἡνίχα ἂν ἐν δικαστηρίῳ ἀγωνιζόμενος τὴν 

πρώτην νίκην γικήσειεν" ὄντος δὲ πρεσβυτέρου τοῦ Κό- 
Qaxog oU moe, ἐν δικαστηρίῳ, ἐπὶ τῷ τὴ τελευτῇ τοῦ 

so Κόύραχος κερδᾶναι τὰς ἐπαγγελίας" ἐγράψατο οὖν αὐτὸν | 

, 6* Cratyk p. 398. D. — 1,4. ὃ abesta Cod, --- 1.6. Il. D. 

222. et 1, 7. Il. 1.215. 7. Cod, ἐντέχνως. ^ 8 Cod. εἴδη. 1l. B. 
213. — 9 Cod. ὑπαγέσϑαι. ) | 
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à Κόραξ χοέος, καὶ τοῦτο uövo⸗ εἶπα τοῖς διιαστοῖς" 2 
ὅτε ἐὰν ἡττηϑὴ μοὶ Τισίας τὴν ToU χρέους γραφὴν, 
ὑφείλεε μεοε δοῦναι. τὰς χιλίας, τὴν γὰρ πρώτην δίκην 
γενίχηκε καΊξὰ τὴν συνθήκην. ὃ δὲ Τισίας τὸ ἐναντίον 
ἀπεχρένατο λέγων, ὅτι εἰ μὲν. ἡττήϑην τὴν τοῦ χρέους 5. 
γραφὴν, οὐχ ὀφείλω δοῦναι, νενίχηχα χὰρ τὴν τοῦ | zeéovs. 
γραφήν" τοιούτων γάρ. ἀποχρίσεων ῥηθεισῶν εἰς ἀπο- 

ρίαν μὲν ἦλϑον οἱ δικασταὶ, ἐβύησαν δὲ, xaxov Ko- 

paxog xaxóv ὠόν. ᾿Ζῆλος οὖν εἰς τούτους πολὺς τῆς 

τέχνης γέγονε, xai Τοργίας 0 "Lsovrivog xata πρεσβείαν 

ἐλϑὼν ᾿Αϑηνησι τὴν τέχνην τὴν -συγγραφεῖσαν παρ᾽ αὖ- 

TOU ἐχόμισεν, χαὶ αὐτὸς ἑτέραν προσέϑηχε xal μετ᾽ αὖ- 

τὸν ᾿Αντιφῶν 9 ῬῬαμνούσιος, 0 Θουκυδίδου διδάσχαλος. 

λέγεται τέχνην γράψαι" μετὰ ταῦτα δὲ ᾿Ισοχράτης ὁ 
ῥήτωρ καὶ πᾶσαι μὲν αὗτας δημαγωγικαὶ τέχναι εἰσὶν, 
οὐδὲν περὶ στάσεων ἔχουσαι χεφάλαιον, V? ἢ τούτων 
τῶν νῦν ἐπιτηδευομένων,. πιϑανότητος δέ τινος, πῶς 
δεῖ δῆμον ὑπαγαγέσθαι, Καὶ ὅτι μὲν χρῶνται λέγοντες 

oí παλαιοὶ τέχνῃ, ὡμολόγηται, φαίνονται γὰρ τὰς αὖὐ- 

0. 

τὰς ὑποϑέσεις ἐν διαφόροις λόγοις xal διαφόροις ῥητοῖς 20 

énropsc ἀεὶ ὁμοίως μελετῶντες, χαὶ τὴν στοχαστικὴν 

acd στοχαστιχῶς καὶ τοῖς αὑτοῖς χεφᾳλαίοις, καὶ τὴν 

πραγματιχὴν τοῖς τῆς πραγματικῆς". δῆλον οὖν, ὡς πα- 

ραδόσει τινὶ ταῦτα ἐγίνωσχον" αἱ μὲν οὖν γραφεῖσαι. 
περὶ τούτων QU διελάμβανον " ὅτι δὲ καὶ δικανικαὶ τέχναι 25. 
ἥσαν γεγραμμέναι παρ᾽ αὐτῶν, δηλοῖ ᾿Ισοχρατὴς λέγων" 

λοιπὸν δὲ ἡμῖν tiw οἱ πρὸ ἡμῶν γεγονότες καὶ τὴν 

χαλουμένην τέχνην συγγράψαι τολμήσαντες ; οὕς οὐκ' 

reg eréov ἀνεπιτιμήτους, οἵ ruves οὔτε ἔσχον τὸ δικαζε- 

σϑαι διδάσχειν , ἐχλεξάμενοι τὸ δυσχερέστερον τῶν von- 30 

μάτων" αὗται μέν του αἱ διχανικαὶ τέχναι οὐδαμοῦ σω- * 

10 Cod. κεφαλαίων. 
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ζονται" εἴτε οὖν ἐν αὐταῖς τὰ χεφάλοια ταῦτα καὶ αἱ 
στάσεις ἐπενοή ϑησαν, εἴτε καὶ ἄλλως ix διδασχαλίας' 

αὑτὰ παρέλαβον ; rov ὅτι «Urol τέχνῃ pereo , xai 

“δῆλόν. στιν ἀφ᾽ ὧν τὰς ὑποϑέσεϊς πάντες ὁμοίως μελε- 

5 τήσαντες φαίνονται. . "Hxyaos δὲ: καϑ'. “ὑπερβολὴν ἐν τῇ 

δημαγωγίᾳ κατὰ τὸν Δημοσϑένους χαιρὸν ἡ ῥητορικὴ , 

μετὰ δὲ ταῦτα ἐπὶ τῆς ᾿Αντιπάτρου βασιλείας, ἡνίκα 

Ὑπερίδης μὲν ἐγλωσσοτομήϑη, Δημοσθένης δὲ ἀπέϑα- 
γεν" ἐνενήχοντα δὲ xal ὑχτὼ λέγονται ἐχδοϑῆναι ἐξ 

40.41ϑηνῶν ῥήτορες" πάμπολλοι δὲ ἀπὸ πάσης τῆς λλα- 
δος. Φοβερὸν à? τὸ τῆς ῥητοριχῆς: γέγονεν , xal ἡμάρ- 
τηται τῶν Μακεδονικῶν καχῶν κατεχόντων τὴν Ἑλλάδα" 

᾿ἡνίχα δὲ " Ῥωμαίων ἤκμασεν ἀρχὴ καὶ πολιτεία σώφρων 

χατέσχε τὰς. πόλεις μάλιστα ἐπὶ ᾿ΔΑδριανοῦ καὶ ᾿Αντωνί- 
45 yov, ῥητορικῶν καὶ φιλολόγων βασιλέων, αὖϑις αἱ τέχναι 

συνετάϑησαν" φαίνεται μὲν γὰρ καὶ ὁ Κιχέρων xol ἔτι 
τούτων πρεσβύτερος ὧν ταύτην τὴν ῥητορικὴν τέχνην 
ἐπιστάμενος, ἐξ ὧν δῆλον͵ ὅτι ἐσώζετο" τῶν δὲ viv φε- 
θομένων τεχνικὸς πρῶτος «“Τολλιανὸς φαίνεται ἑπτὰ μό- 

20 vag στάσεις εἰπὼν, καὶ Ἕρμαγόρας μετ᾽ αὐτὸν πέντε, 

μετὰ τούτους o Miovxuxvog « “Ἵἔγεται δὲ πρῶτος o 

Μινουκιανὸς ᾿ εἰς τὰς δεκατρεῖς στασεις' διελεῖν, xol ὀνό- 

ματα ἀπὸ τοῦ σχοποῦ τῆς ἀποζογίας ποιηήσασϑαι" με- 

τὰ δὲ τοῦτον "ÉEpuoyévng ἐγένετο, γένει μὲν ἐχ Ταρσοῦ 
45 τῆς Κιλικίας, vióg Καλλίππου ** νεώτερος, σφόδρα ταύ- 

τὴν τὴν τέχνην συνθείς“ λέγεται γὰρ ὀχτωκαιδεχαἕτης 
προσελϑὲϊν ᾿Αδριανῷ τῷ βασιλεῖ λέγων" ,,ἥχω σοι βασιλεῦ 

ῥήτωρ παιδαγωγούμενος, ῥήτωρ ἡλικίας" δεόμενος" “ γενό- 
μενος δὲ εἴχοσι πέντε ἑτῶν λέγεται παντελὼώς ἐχστῆναι, 

80 ὥστε χαὶ ἀγνοῆσαι, ἃ αὐτὸς συνέϑηκεν. ὋὉ μὲν οὖν 
βίος αὑτοῦ οὗτος, δεῖ δὲ καὶ περὶ τῆς προχειμένης τέχνης 

11 Cod. ΧΚαλλίπου. . “ 
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διαλαβεῖν . Ζητοῦσί rueg πρῶτον, τί δήποτε τέχνην ón- 

τορεχὴν ἐπιγράψας τὸ βιβλίον οὔτε ὅρον ῥητορικῆς ἐξέ- 
ϑετο, οὔτε ἀπόδειξιν, ὡς τέχνη ἡ ῥητορικὴ, πλὴν ἀφα- 

γῶς ἐν τῷ προοιμίῳ" οὔτε ὅλως περὶ τῶν τοιούτων διέ- 
Ὺλαβε, καίτοι γε τὸν διδόντα λόγον περί τινος τέχνης 5 

,Ϊχρὴ τρέα ταῦτα' τρεῖς γάρ εἰσι ζητήσεις περὶ παντὸς 

πράγματος" τίς ἡ τέχνη, τίς 0, τεχνίτης καὶ πῶς τὸ ἔρ- 
γον τὸ ἐν αὐτῇ. ἐργασώμεϑα. Ἐν μὲν οὖν τῷ τίς L 
τέχνη δειχϑῆναι πρῶτον μὲν, ὅτι τέχνη, δεύτερον δὲ ὁ- 

ποία τέχνη, τρίτον δὲ, εἰ χαλλιτεχνία, εἰ ψευδοτεχγία " 40 
ἂν δὲ τῷ τίς ὁ τεχνίτης, εἰ φιλοσοφήσει ὁ ῥήτωρ, εἰ νό- 

μους ϑήσει ὁ ῥήτωρ, τίς ποτέ ἐστιν ὃ ῥήτωρ. περὶ δὲ 

τοῦ τρέτου μόνον διαλαμβάνει" αἰτιῶνται μὲν οὖν rav- 

τόν τινὲς διὰ τοῦτο. ὃ δὲ Πορφύριος ἀπολογούμενος v- 
nip τοῦ Μινουχιανοῦ τὸ αὑτὸ ἔγχλημα ἐγχαλουμένου, 45 
χαὶ γὰρ ἐχεῖνος εἰπὼν, ὅτι ὁ ῥήτωρ ἐρεῖ πᾶν ζήτημα πὸ-" 
λετεχὸν, οὗ προσεδίδαξεν, οὔτε τίς ὃ ῥήτωρ, οὔτε τίς ἡ 

ῥηκτοριχὴ, ταύτην τὴν ἀπολογίαν προτείνεται, ἥτις καὶ 

ὑπὲρ ἙἝἭἬρμογένους ἁρμόσει λέγεσθαι" φησὶ γὰρ, ὅτε oV 
περὶ ταύτης τῆς ῥητορικῆς. διελάμβανεν, ἀλλὰ περὶ μό- 20 
vov τοῦ διχανιχοῦ καὶ συμβουλευτιχοῦ. Περιττὸν οὖν 
μέρους ἐξέτασιν ποιούμενον περὶ πάσης λέγειν τῆς τέχνης" 

Καὶ ἡ μὲν ἀπολογία αὕτη, ἴδωμεν δὲ, εἰ εὖ ἔχει, xol εἴ. 
πωμεν ἐπ᾿ ἀμφότερα λόγους βεβαιοῦντας καὶ ἀνασχευά- 

ἕοντας τὴν ἀπολογίαν. Oi μὲν οἷν φιλονείκως ἀνασχευά- 25 

ἕξοντες τοιούτοις γρῶνται λόγοις, ὅτι περὶ πάσης τέχνης 

διαλαμβάνει, καὶ οὐκ ἀληϑὴς ὃ Πορφυρίου λόγος" πρῶ- 
τον μὲν γὰρ αὐτὸς ὁ τεχνικός φησι, iid ταῖς βουλαῖς, 
xc» τοῖς δικαστηρίοις καὶ πανταχοῦ"" τὸ δὲ πανταχοῦ 

σημαένει τὸ πανηγυρικὸν διὰ τὸ πλείονας, φησὶν, δἰναι 30 

xak τόπους καὶ χαιροὺς TOU πανηγυρικοῦ" "ἔπειτα παρα- 

χατιὼν πάλεν αὐτὸς λέγει" xai χρὴ τοῖς ἐγκωμιαστιχοῖς 

ἀχολουϑοῦντα τόποις γρῆσϑαι τοῖς ἐμπίπτουσιν" “ὥστε 

- 



10 ZOIIATPOY ELS ΤῊΝ 

αὐτὸς ὃ τεχνικὸς. οἶδεν τὸ πανηγυρικὸν ἐνεχόμενον τοῖς 

δύο τούτοις" οὐ μόνον δὲ ix τούτων ἐστὶν ἀποδεῖξαι, ἀλ- 

λὰ καὶ ἐξ αὐτὴς τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων" οὔτε γὰρ 
συμβουλεύων δύνασαι συμβουλεῦσαι. πόλεμον, μὴ ἐπαινέ- 

Bb σας τὸν πόλεμον, οὔτε ἀποτρέπων μὴ ψέξας, καὶ κατη- 

γορῶν δὲ ἐν δικαστηρίῳ πλείονα ποιήσεις τὸν ψόγον, καὶ 
ἀπολογούμενος τὸν ἔπαινον" xai μάρτυς ὁ. Δημοσϑένης 

τὸν περὶ τοῦ στεφάνρυ λόγον τέλειον ἑαυτοῦ GvyytyQa- 
φὼς ἐγκώμιον, καὶ ὁ Αἰσχίνης τὸν χατὰ Τιμαάρχου τέ- 

40 λείον ψόγον" xoi κατὰ πάντα πᾶς ἐπίλογος ἢ ψόγον 

ἔχει ἢ ἔπαινον" ἤδη. δὲ καὶ τέλειον ζητήμα εὕρηται διὰ 
μόνων τῶν ἐγκωμιαστικῶν τόπων προαγόμενον, οὗ ὁ 
δρὸς οὗτος" νόμος τὸν λαχόντα δᾳδουχεῖν δοκιμάζεσθαι" 
“Δλκιβιάδης ἔλαχε δᾳαᾳδουχεῖν xol δοχιμάζεται' ἐνταῦϑα 

45. γὰρ à μὲν χωλύων δαδουχεῖν αὐτὸν ἀπὸ πάντων ψέξει, 
χαὶ ἀπὸ τῶν προγόνων, λέγων τοὺς ᾿Δλκχμαιωνίδας ἀεὶ 
πρὸς ϑορύβους καὶ στάσεις ὁρᾷν, καὶ τὴν ἀνατροφὴν 

αὐτοῦ, ὡς εἴη παρὰ Πολλίωνι V? αἰαγρῷ καὶ ἐπονειδίστῳ, 
xai τὰς πράξεις, wg ἀσχευής ἔστιν, καὶ ἀγαλμάτων τινὲς 

20 χαϑαιρέσεις γεγόναφιν ὑπ᾿ αὐτοῦ, καὶ τῶν ἑρμῶν περι- 

κοπὴ, καὶ πρὸς τούτοις δὲ προδοσία, ὁ Δεκελείας ἐπει»-: 
τειχισμὸς, καὶ πάντα ὅσα y τῷ Πελοποννησιαχῷ φυγὼν 

᾿4ϑηναίοις ἐποίησεν, ὥστε τελέως ἂν si ὃ ψόγος" ὁ δὲ 

συμβουλεύων γενέσϑαι πάλιν ἀπὸ προγόνων ἐπαινέσει, 
25 ἐξ αὐτῶν τῶν Δἀλχμαιωνιδῶμ'" ὅτι αὐτοὶ χαϑεῖλον τοὺς 

τυράννους xol δημοχρατίαν πεποιήχασι, καὶ ἀπὰ 11ε- 
ριχλέους ϑείου αὐτοῦ xol ἀπὸ τοῦ πατρός" καὶ παλιν 
τὴν ἀνατροφὴν ἐπαινέσει παρὰ ὩΣωχράτει λέγων αὐὖ- 
τὸν γεγενησϑαι, ἀγαϑῷ ἀνδρὶ, xol τὰς πράξεις 'ϑαυ- 

so 406, τὴν Κύξικον λέγων, ἐν ἢ διακοσίας τριήρεις συν- 

ἐλάβετο τῶν “Τακεδαιμονίων, ἤδη ἀπειρηχνίας παντελῶς 
* 

12 Zopyrum ejus paedagogum vocat Plut. Alc, 7, — 1. 21. 

Cod. “ερικοπήν. 
LU 
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τῆς ᾿4ϑηναίων δυνάμεως, xol'Óià πάντων ἔσται τέλειον 
ξήτημα" πῶς οὖν οὐκ ἐμπεριέχεται" τὸ πανηγυρικὸν TQU- 
τοις τοῖς μέρεσιν, ὅπου χαὶ ζήτημα ὅλον ψόγον τε ἔχει 

xci ἐγκώμιον" ἢ πῶς οὐχ ἐμπεριέχεται τὸ πανηγυρικὸν, 

ὅπου ἴσμεν καϑολιχὸν χανόνα " ὃτι πᾶν πρᾶγμα καὶ ma-5 — | 
σα τέχνη τὰς αὐτὰς προτάσεις χαὶ ἐπαγγελίας ἔγουσα Ϊ 
τινε ἐχείνου ἐστὶν, οὗ τὸν σχοπὸν ἔχει xol τὴν πρότασιν" — | 
εἰ οὖν τῷ πονηγυρικῷ ἐπαινέσαι καὶ ψέξαι σχοπός ἐστιν» 

ἔστε δὲ xol ἐν τῷ συμβονλευτιχῷ καὶ δικανιχῷ ταῦτα, 
“ὥς οὐχ ἂν εἴη ἐν αὐτοῖς καὶ τὸ πανηγυρικὸν, καὶ ἔτι πρὸς 10 
τούτοις xal τοῦτο συντελεῖ πρὸς ἀπόδειξιν, ὅτε πᾶν εἶδος 
τῷ γένει ταῦτόν ἐστι xol οὐ διάφορον" εἰ γὰρ ἐστὶ τὲ 
ζῶον καὶ ἵππος καὶ χύων καὶ ἄνθρωπος, ἢ ζῶον ταὐτόν 

᾿ἔστι τῷ γένει" si γὰρ τὰ τοῦ ζώου ἔχει, καὶ εἰ πρὸς ἑαυ- 
τὰ διαφορὰν ἔχει, ἀλλὰ πρὸς τὰ γένος οὐχ ἔχει" ἔστω οὖν 18 

τὸ πανηγυριχὸν διαφορὰν μὲν ἔχειν πρὸς τὸ διχανιχὸν 

xci συμβουλευτικὸν, "οὗ. μέντοι. πρὸς τὴν ῥητοριχὴν ἔχει 
διαφοράν" ἐπιγράφων οὖν τέχνην ῥητορικὴν καὶ περὶ 
τούτων διέλαβεν" εἰ μὲν γὰρ ἐπέγραφε, , τέχνη δικανιχοῦ 

χαὶ συμβουλευτικοῦ ; εἰκότως περὶ μέρους διελάμβανεν" ἡ 30 
δὲ πρότασις τὸ πᾶν ὄνομα τῆς τέχνης ἔχει αὐτὴ καὶ τοῦ- 
το περιείληφεν. εἰ δὲ καὶ ἐξουσίαν δοίη τις μὴ περιξιλη- 
φέναει, καὶ αὑτὸ τοῦτο πταῖσμά ἐστιν, ὅτι γένους ἐπαγ- 

γειλάμενος γράφειν τέγνην, ὡς. αὐτοί φασιν, εἰδῶν μόνων 

ἔγραφε, xol οὐ πάντων τῶν τοῦ γένους. ἡ γὰρ ἐπιγραφὴ 35 
ἐστι, τέχνη ῥητορικὴ " δὲ ῥητορικὴ τὰ τρία εἰδὴ περιέ- 
χει, ὥστε πάντως τὸ εἰπεῖν ἀναγκαῖον" ἠ οὖν εἶπε καὶ 
οὐχ ἁρμόζει ἡ ἀπολογία, ἢ μὴ εἰπὼν κατὰ τοῦτο πταίει". 
καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τὸ ἀνατρέψαι τὸν Πορφυρίου λόγον" 
εἰ δὲ ϑέλοιμεν αὑτῷ συνηγορῆσαι καὶ ἀνασχευάσαι τὰ προς- ὅθ᾽. 
τεϑέντα οὕτως ἀνατρέψομεν, καὶ ἐφ᾽ ἕκαστον τούτων ἔλ- 
ϑώμεν. Τὸ μὲν οὖν λέγειν, ὅτι αὐτός φησι, κὰν ταῖς βου- 

λαῖς xev τοῖς δικαστηρίοις καὶ πανταχοῦ“ ἑτέραν ἔχει ἐξή- 
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γησιν, ἣν ἐν τῷ ῥητῷ ἐροῦμεν * χαὶ ov σημαίνει τὸ πανη- 
yvoixov. Τὸ δὲ 'δὴ λέγειν, ὅτι τοῖς ἐγκωμίαστιχοῖς͵ ἀχο- 

λουϑοῦντα τόποις γρῆσϑαι τοῖς ἐμπίπτᾳυσιν, αὐτὸ τοῦτο 

μαρτυρεῖ, ὅτι οὐ περιέχεται" οὗ γὰρ 0 ἐπιτάττων γρῆσϑαι 
b γραμματιχῇ ἤδη καὶ γραμματιχός ἐστιν, οὐδὲ ὃ ἐπιτάττων 
χρῆσϑαι ἰατρικῇ ἤδη καὶ ἰατρός ἔστιν, οὐδὲ ὃ ἐπιτάττων 
οἰκοδομεῖν οἰκίαν ἤδη χαὶ τέχτῳν, ὅταν εἴπῃ χρῆσϑαε 
“πρὸς τὴν χρείαν, οὕπω καὶ τοῦτο διδάσχει" τὸ δὲ δὴ 1." λέ- 
'γειν, ὅτε ἡ φύσις τῶν πραγμάτων οἶδεν ἐμπεριεχόμενον τὸ 

40 πανηγυρικὸν, χαὶ μάλιστα ἐν οἷς τὸν περὶ τοῦ στεφάνου 
.καὶ τὸν κατὰ Τιμάρχου προφέρουσι" τοσοῦτον ἐροΐμεν, 
ὅτι πᾶν πρᾶγμα περιεχύμενον ἀπό τινος τὴν μὲν ἑαυτοῦ 
φύσιν ἀπέβαλεν, ἐχεῖνο δὲ γίνεται, περὶ ὃ ἐστι xol Up 
οὗ περιέχεται, ὡς ἐπὶ τούτου" ὅταν ὃ αὐτὸς τεχνιχὸς ἐν 

15 τῷ περὶ ἰδεῶν λέγῃ περὶ παροξυτόνων xal ὁμοιοκαταλή- 

᾿ς χτῶν; Οὗ τεχνολογίαν ἐρεῖ γραμματικὴν, καίτοι. γραμμα- 
. τικῆς τέχνης μέρος λέγων, ἀλλὰ “ρὸς τὴν τῆς ῥητορικῆς 
χρείαν ἡ γραμματικὴ ἐλϑοῖσα οὐχ ἔμεινεν ἔτε τὸ ἑαυτῆς, 
ἀλλὰ ὃ περὶ τῶν ἰδεῶν λόγος δητορικῆς ἐστι, καίτοι διὰ 

. 20 γραμματικῆς πολλῆς. κατασχευαζόμενος᾽ καὶ γὰρ εἰς ro- 
σοῦτον γρείας ἡλϑὲν τῆς γραμματικῆς, ὡς καὶ μέτρων 
τινῶν μνησθῆναι. xai ὅταν ἐν τῇ ῥητορικῇ κατασχευάζξω- 

μεν, τὸ δίκαιον οὐ φιλοσοφίας ἔργον ποιοῦμεν, καί τοι 
τοῦ σχοποῦ τῆς φιλοσοφίας τοῦτο μάλιστα ξητοῦντος" ἀλλ᾽ 

25 ὥρμηται μὲν ix φιλοσοφίας 0 λόγος, εἰς χατασχευὴν δὲ 
ῥητορικῆς ἐλθὼν οὐχέτι φιλοσοφία ἔμεινεν, καίτοι πολλά- 
xig ὁ ῥήτωρ καὶ καϑολιχοῖς λόγοις ἐχρήσατο" ὥστε οὐκ 
ἔστιν ἀδικοῦντα καὶ ἐπιορχοῦντα χαὶ ψευδόμενον δύναμιν 
βεβαίαν χτήσασϑαι, ὅπερ οἰχειότατόν ἐστι φιλοσοφίας, περὶ 

30 δυσεβείας χαὶ δικαιοσύνης ἀποφαίνεσθαι" ταὐτὸν δὲ περὶ 

πανηγυριχοῦ. ἔχομεν εἰπεῖν" ὅταν ago πρὸς χατασχευὴν 
ἢ τοῦ συμβουλευτιχοῦ ἢ τοῦ δικανικοῦ, ὑφ᾽ οὗ περιέχεται, 
425 Cod. δεῖ, scr. δὴ. — ]. 27. Cod. οὐκότι. scr. οὖκ ἔστιν. Olynth. 

II. p. 20. 
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ἐχεῖνο γίγνεται xol οὐκέτε πανηγυρικὸν ἔμεινεν" πῶς γὰρ 

ἔτε εἴῃ πανηγυρικὸν τὸν τοῦ πανηγυριχοῦ σχοπὸν μὴ qv- 

λάττον" οὗτος δὲ αὔξησιν ἔχει ὁμολογουμένων ἀγαϑῶν " 

εἰ δὲ “ὡμολόγηται, ὅτι δίχη χαὶ συμβουλὴ ἀμφισβητουμέ- 

ψων πραγμάτων ἐστὶ κατασχευὴ , X&y μυριάκις ἐν αὐτοῖς 5 

ἐξετάζηται, ἕως ἂν μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν σχοπὸν ἐξεταζηται, 

οὐχέτε πανηγυρικχόν. Περὶ δὲ τοῦ γένους τοῦ ζητήματος 

xai τοῦτο ἐροῦμεν, ὅτι τὰ ἐνθυμήματα πάντα, ἃ προε- 

τείναμεν, ἀπὸ γένους καὶ τῶν λοιπὼν οὐχ αὐτὸ τοῦτο τὸ 

ἐπαινέσαι τὸ γένος προτείνεται, ἀλλὰ χατασχευάσαι τὸ δί- 10 

χαιον" ov γὰρ ἐπαινέσας τὸν ᾿Αλχιβιάδην ἠργέσϑη, ἀλ- 

λὰ προςτίϑησι, δίχαιον οὖν αὐτὸν δᾳδουχῆσαι, ἢ τοὐναν- 

τίον οὐ δίχαιον" δῆλον οὖν, ὅτι χαὶ τὸ πανηγυριχὸν Px- 

πεσὸν 5) τῆς ἑαυτοῦ φύσεως εἰς ἑτέρου κατασχευὴν εἴλη- 

sai" εἰ μὲν γὰρ τοῦτο μόνον ἦν τὸ ζητούμενον, εἰ yQn- 45 

στὸς ἢ πονηρὸς ᾿Αλκιβιάδης, πανηγυρικὸν ἂν eli * δἰ δὲ ἀμ- 

φεβολίας γενομένης, εἰ ἄξιός ἐστι τῆς τοιαύτηρ τιμῆς, 

ovx ἂν e πανηγυριχόν" τὸ δὲ Ór λέγειν" αὐτοὺς, ὅτι τὰ 

εἴδη τὰ αὐτά εἰσι τῷ γένει, καὶ δεῖ τὸν περὶ τοῦ γένους 

διαλαβόντα καὶ περὶ εἰδῶν διαλαβεῖν, οὐκ ὀρϑῶς λέγου- 20 

σειν" τὰ αὐτὰ μὲν γάρ ἐστι τῷ γένει, καὶ οὐ διάφορα" οὐ 

πάντως δὲ ὁ περὶ ἑνὸς διαλαβὼν ἀνάγκχην ἔχει περὶ πᾶν-- 

των, ὥσπερ ἂν εἰ ξητοίημδν περὶ ἀνϑρώπου φύσεως, 

προεξετάξομεν, ὦ ὅτι ζῶον ὁ ἄνϑρωπος, καὶ εἰ. ζῶον ϑνη- 

τὸν, οὐ μέντοι ἀνάγκην ἔχομεν καὶ περὶ ἵππου καὶ περὶ js 

τῶν ἄλλων ζώων διαλαβεῖν" ἄλλως τε χαὶ ἀπὸ τῶν πλει- 

ὄνων τὴν ὀνομασίαν εἰώϑασιν οἱ παλαιοὶ ποιεῖσϑαι, ὥσπερ 

xot Θουκυδίδης τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿41ϑηναίων. φησὶ 

πόλεμον, τοὺς ““ακεδαιμονίους Ππελοποννησίους χαλῶν * 

χαέτοιγε οὗ “ακεδαιμονίων μόνων ἐστὶν ἡ Πελοπόννησος, 50 

ἀλλὰ xat ἄλλων πολλῶν. ᾿Βντάῦϑα οὖν περὶ τῶν δύο ue- 

ρῶν διαλαβὼν εἰκότως τὸ τῆς τέχνης Ovoua δέδωκεν, ἑνὶ 

43 Cod. ἐκπεσῶν. 
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δὲ λόγῳ τοῦτό ἐστε τὸ εἶναι εἶδορ' τὸ διαφορὰν ἔχειν τινὰ 
πρὸς ἕτερον" ἐπεὶ περιττὸν ἣν ἢ τὸ μὴ, εἰ ταὐτὸν ἐμελλεν | 
εἶναι. τῷ λοιπῷ". διὰ τοῦτο οὖν τέμνεται εἰς τρία ἡ ón- : 
τορικὴ, ὅτι διαφορά ἐστι πρὸς ἄλληλα τὰ εἴδη" πῶς οὖν 

δ δυνατὸν τὸ πανηγυριχὸν ταὐτὸν εἶναι τῷ δικανικῷ καὶ 

συμβουλευτιχῷ, εἰ εἰδός ἐστι τῆς ῥητορικῆς" εἰ γὰρ εἶδος, 

, οὐκέτι ταὐτόν ἐστιν, ἀλλὰ διαφοράν τινα ἔχει πρὸς τὰ 

ἄλλα εἴδη καὶ οὐ ταὐτὸν ἐστιν, ὅτι τοῦ πανηγυριχοῦ οὐχ 
ἐγχώμιον μόνον καὶ ψόγος εἴδη ἐστὶν, ἀλλὰ χαὶ ἕτερα 

40 9 πλείονα, εἰ πνευματικὸς xoi στεφανωτιχὸς καὶ χαϑιερωτικὸς. 

καὶ ἐπιτάφιος χαὶ τὰ λοιπα" οὐκέτι οὖν τὸ τριςχαιδέκατον 

μέρος τὸ εὐτελέστατον, οὐδὲ αὑτὸ χατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν 
ἐνέπεσε τοῖς ἄλλοις * ἤδη δὲ τὸ πανηγυρικόν ἐστιν" ov yap 
τὸ μέρος τὸ πᾶν περιέχει, ἀλλὰ τῷ παντὶ τὸ μέρος m&pié- 

15 vera, καὶ οὐδὲ εἴ τις οἶδεν φλεβοτομεῖν μόνον, οὗτος ἤδη 

xci ἰατρὸς, ἀλλ᾽ ὃ πάντα εἰδὼς, κἂν μὴ φλεβοτομεῖν ἐπί." 
σταται, ἰατρός ἐστιν. ᾿Ὡμολόγηται οὖν, ὅτε ἔῤῥωται ὁ 
λόγος ὃ Πορφυρίου" εἴπωμεν δὲ χαὶ ἑτέραν ἀρίστην καὶ 
ἀναντίῤῥητον ἀπολογίαν. fc προετάξαμεν, τρεῖς εἰσι περὶ 

40 παντὸς πράγματος ζητήσεις. ᾿Ενταῦϑα οὖν περὶ τοῦ ἔρ- 
γου μόνον διαλαμβάνων περιττὸν ἡγεῖτο περὶ τῶν λοιπῶν 
διαλαβεῖν, ἐν γὰρ τῷ εἰπεῖν Opoy ῥητορικῆς ἠναγκάζετο 

χαὶ τὴν τῆς ῥητορικὴς πᾶσαν χαταδχευὴν χατεργάσασϑαι" 
ἄλλως 1 τε χαὶ αὑτὸ τοῦτο τῷ Μινουχιανῷ ἐγκαλῶν , τὸ πε- 

25 ριττὰ καὶ οὐχ ἀναγχαῖα τῷ προχειμένῳ συγγράμματι Ac 

γειν" xal βουλόμενος σαφέστερον xol εὐδιακριτώτερον εἰ- 
yot αὑτῷ τὸν λόγον, ᾧ ἐναντίον ἦν τὸ ἔξωϑέν τινα δια- 
λαβεῖν" ἡμεῖς δὲ καὶ προαπεδείξαμεν, ὅτι τέχνη ἐστὶν ἡ 

ῥητορικὴ, καὶ νῦν ὄρους αὑτῆς ἐροῦμεν. "Ιδωμεν΄ δὲ πρῶ- 
80 τὸν, τίς O τεχνίτης" xai πρῶτον ἀποδεδώχασιν, ἄνϑρωπος 

χαλῶὼς λέγειν εἰδώς" ἀλλ᾽ οὗτος τοῦ xat αὐτοὺς ῥήτορός 
' ἔστιν ὁ ὅρος, οὗ. δημαγωγικοῦ "καὶ δικανικοῦ" οὐ γὰρ 
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πάντως ἕπεται τῷ 1. ῥήτορα εἶναι τὸ καὶ ἄνδρα ἀγαϑὸν 

εἶναι. “Πολιτικοῦ δὲ ῥήτορος οὗτος" ἀνὴρ πολιτικῶν πρα- 

γμάτων ἐπιστήμων, καὶ ἐφ᾽ ἑχάτερα ἐξ ἐνδόξων. κα- 

τασχευαστὴς , οὗτος μὲν οὖν τοῦ ὀήτορὸς ὁ ὅρος, 

y δὲ ἐξήγησις αὐτοῦ αὕτη" πραγμάτων τὸ γένος, ἐπειδὴ δ 

δὲ πραγμάτων χαὶ τὰ φιλόσοφα , προσέϑηχε πολιτικῶν, 

ἐπιστήμων δὲ πρὸς τοὺς ᾿φιλονειίκαῦντας ἐμπειρίαν εἶναι 

τὴν ῥητορικὴν, καὶ ἐξ ἐνδόξων χατασχευαστῆς, ἀπὸ γὰρ 

τῶν πιϑανῶν αἱ τῶν ῥητορικῶν ἀποδείξεις καὶ ov πάν- 

τως ἀπὸ τῶν ἀληϑῶν, ὅπερ οἰχεῖον. φιλοσοφίας. Ὅροι t0 

δὲ ῥητορικῆς διάφοροι παρὰ tov παλαιῶν ἡμῖν παραδέ- 

δονται. Ὁ μὲν οὖν Πλάτων" διαβάλλων αὑτὴν καλεῖ πο- 

λιτικῆς μορίου εἴδωλον" τοῦτον δὲ οὐδὲ ἐξεταστέον τὸν 

ὅρον πρὸς διαβολὴν xal οὐχ ἀαλήϑειαν ἔχοντα" ὧν δὲ ὡς 

᾿αὶ non εἶπεν, οὗτός ἐστιν" πειϑοῦς δημιουργός ** Οἱ δὲ 16 

Στωϊχοὶ ἀντίστροφον τῇ ἢ διαλεχτικῃ"" αὐτὴν καλοῦσιν, οἱ 

δὲ περὶ ἙἭ,ρμαγόραν δύναμιν τοῦ tU λέγειν τὰ πολιτικὰ 

ζητήματα, ἄλλοι δὲ δύναμιν ϑεωρητιχὴν τοῦ περὶ ἔχα--: 

στα πιϑανοῦ, καὶ οὗτος δοκεῖ ᾿Αἀριστοτέλους ὃ ὅρος 13. 

Ὁ μὲν γὰρ λέγων αὑτὴν πειϑοῦς δημιουργὸν ἀτελῆ ποιεῖ 20 

τὴν ῥητορικήν" ἐν ἑτέροις γάρ ἐστι τὸ πείϑεσθαι, ὡς καὶ 

0 δημοσϑένηρ" 19 , 1,08 τοῦ λέγειν δύναμις, ἐὰν τὰ "op 

Ὑμῶν τῶν ἀχουόντων ἀντιστῇ, διακόπέεται"" πᾶσα δὲ τέ- 

γνὴ ἐν αὐτῇ ἔχει τὸ τέλος, χαὶ οὐ μόνον ἐκ τοῦτον δεί- 

XxYUTGL μὴ συνεστηχὼς ὃ ὅρος, ἀλλὰ xci ἐξ αὐτῆς τῆς 28 

φύσεως τῶν πραγμάτων" εἰ γὰρ τοῦτό ἐστι ῥητοριχὴ τὸ 

δημιονργῆσαι πειϑὼ, ἡγίχα ἂν ὃ δήτορ δημιουργῇ τὴν 

πειϑώ, ovx. ἔστι ῥήτωρ, ὥστε ἐν τοῖς πλείοσιν οὐκ ἔστι 

ῥήτωρ ὁ δημοσϑένης μὴ πεπεικώς" συμβαίνει δὲ χαὶ ἰδι- 

ern» πολλάκις ἢ ἐκ συμβεβηκότος ἢ ἐξ ἄλλης αἰτίας 30 

14 Cod. τό. 15 Gorg. c. 18. p. 465.D. 16 ib. c. 8. 

p. 455. A. 17 Arist. Rhet. init. 18 Hhet. I. c. 2. 19 

In Lept. p. 450. 
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πεῖσαι, τὸν δὲ ῥήτορα μὴ πεῖσαι" καὶ ix τούτου ὅπτοστον 
ἀναφύεται, τὸν μὲν ῥηήτορὰ ἰδιώτην εἶναι, τὸν δὲ ἰδιώτην 
ῥήτορα" οὗ μόνον δὲ τοῦτο, ἀλλὰ καὶ oi φιλόσοφοε σεερὶ 

τῶν ἰδεὼν πείϑουσιν, καὶ ἰατροὶ: καὶ οἱ ἄλλοι" οἱ δὲ ὅροι 
5 μόνῳ ὑφείλουσιν ἁρμόζειν τῷ οἰχείῳ ὁριστῷ" οἱ δὲ δὴ 
λέγοντες ἀντίστροφον τῇ διαλεχτικῇ xol οὗτοι τὰ ρμεέγε- 
σέα πταίουσι" xol αὑτὸς ὁ Ὅρος μαρτυρεῖ" ἀντίστροφος 
γάρ ἔστιν ἰσόστροφος, ἰσοδύναμος, τὰ αὐτὰ πράττουσα" 
οὐδέποτε δὲ δύο πραγμάτων διαφόρων εἷς ὅρος δύναται. 

40 εἶναι" πῶς οὗν διαλεκτικῆς καὶ δητορικῆς, τὸν αὐτὸν 
ὅρον λέγουσιν. εἰ γὰρ τὰ αὑτὰ πράττουσιν, καὶ ci αὐταί 

εἰσιν, ἀλλὰ, μὴν διάφοροί εἶσιν αἱ τέχναι, οὐχ ἄρα couo- - 

ζει ὃ ὅρος" πῶς γὰρ ἂν εἴη ὅροι μὴ μόνῳ τινε ἁρμόξζων 
πράγματι, διὰ τοῦτα γὰρ xol ὅροι ἐχλήϑησαν, διὰ τὸ 

15 μήτε ἐπιλαμβάνεσθαι ἑτέρου, μήτε ἐλλείπειν τι τοῦ ἐδίου" 
ὥσπερ οἱ τῶν χωρίων. ὅροι πάντα τὰ αὑτῶν περιέχουσιν. 
Οἱ δὲ δὴ λέγοντες, δύναμις τοῦ εὖ λέγειν τὰ πολετικὰ 
ξηξήματα, δοχοῦσι μέν πως καλὼς λέγειν τῷ τὰ πολιτι- 

χὰ εἰπεῖν καὶ ζητήματα, καὶ ἀποδιαστῆσαν τῶν ἄλλων 
20 ζητημάτων xoi τῷ εἰπεῖν εὖ λέγειν" οὐδὲ, γὰρ πάντως 

᾿ πείϑει, ἀλλὰ δεῖ πιϑανὼς εἰπεῖν" ἐλλιπῶς 19 δὲ ἔχει ὁ 
ὅρος οὗτος" τὸ γὰρ πανηγυρικὸν οὗ ζήτημα, ἀλλὰ αὔξη- 
gi ὁμολογουμένου ἀγαϑοῦ. εἰ δὲ μόνα τὰ πολιτιχὰ Cn- 

τήματα ἐρεῖ ὴ ῥητορικὴ, οὐχ ἔσται μέρος αὐτῆς τὸ πα- 
29 νηγυρικόν" ἐὰν οὖν ἕν τῶν τριῶν εἰδῶν ἢ τὸ πανηγυρι- 

χὸν, ἐλλιπῶς ὃ ὅρος ἔχει" οἱ δὴ λέγοντες. , δύναμις ϑεω- 

ρητιχὴ τοῦ περὶ ἕχαστα πιϑανοῦ καὶ οὗτοι δοκοῦσιν εὖ 
λέγειν, τὸ γὰρ πιϑανὸν xoi oU πάντως ἀληϑὲς ξητοῦσιν" 
ἀλλ᾽ οὗτοι τὴν φύσιν τῆς τέχνης ηγνόησαν" ὅπερ γὰρ 

30 φϑάσαντες εἰρήχαμεν οὐ μόνον ἐστὶ ϑεωρητικὴ ἀλλὰ καὶ 
πρακτική" 7 οὖν προςϑετέον δύναμις ϑεωρητικὴ καὶ πρα- 

κτικὴ 

20 Cod. ἐλλειπῶς. 
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χτεκὴ τοῦ περὶ ἕχαστα πιϑανοῦ, ἢ ἐλλιπῶς ἔχει καὶ OU- 

rog. τὸ γὰρ πιϑανὸν εὑρεῖν μόνον τῷ τέχνῃ κατέλιπεν, 
οὐδὲν δὲ ix τοῦ πράττειν" xol ἕτεροι δέ τινές εἰσιν ὅροε, 
οὕς περιττὸν ϑεῖναι, οὐκ εὖ ἔχοντας" ὁ δὲ δοχῶν εὖ ἔχειν 
οὗτός ἐστι" δύναμις λογικὴ ἐν πράγματι πολιτικῷ τέλορ 5 

ἔχουσα τὸ εὖ λέγειν" δύναμις μὲν οὖν, ὅτι δύναται ἀνα- 
σκευάξειν xol χατασχευάζειν xoi ἐν ἀμφοτέροις τούτοις 

ἐπιτηδείους λόγους εὑρεῖν. ἐπειδὴ δέ ἐστι καὶ χειρῶν δύ- 
ναμις, ὥσπερ ἡ τῶν ἀγωνιζομένων, προσετέϑη. λογιχή. 
ἐπειδὴ δὲ καὶ οἱ ἑατροὶ δύναμιν λογικὴν ἔχουσι, προσε- 10 
τέϑη, ἐν πράγματι πολιτικῷ" οἱ γὰρ | ἰατροὶ οὗ περὶ πρα- 
γμάτων, ἀλλὰ ὕλης χαὶ φύσεως ἔχουσι τὸν λόγον" ἐπεὶ δὲ 

καὶ οἱ φιλόσοφοι ἔχουσι καὶ δύναμιν λογικὴν χαὶ ἐν 

πράγματι, προσέϑηχε τῷ πολιτικῷ, ὃ ἔστιν οἰκεῖον ῥητορι- 

xijg τέλος, ,ἔχουσα τὸ εὖ λέγειν“" δεῖ γὰρ τὸν ῥήτορα χα- 15 

λῶς xol πιϑανῶς εἰπεῖν, μόνον οὐκ ἀναγκαίως πείϑειν . 

«Τολλεανὸς δὲ κάλλιστον ὅρον τοῦτον. ῥητοριχῆ; τίϑησιν" 
δύναμις τεχνιχὴ πιϑανοῦ λύγου àv πράγματι πολιτικῷ, 
τέλος ἔχουσα τὸ εὖ λέγειν, ἔστι γὰρ δύναμις τὸ γένος, 
διὸ προσέϑηκχε λόγου, εἶτα ἐπειδὴ xoi οἱ φελόσοφοι ἔχου- 20 

σε λόγους, προσέϑηχε πιϑανοῦ᾽" ἐχεῖνοι γὰρ ov πιϑανοὺς. 

ἔχουσεν, ἀλλ᾽ ἀληϑεῖς " ἐπειδὴ δὲ καὶ οἱ ἰατροὶ πολλάκις 

ἔχουσε λόγους πιϑανοὺς, δύναμιν προσέϑηκεν ἐν πρά- 

γματε πολιτιχῷ. “Πρὸς δὲ τὸν xoivóv λόγον, t ὃν μαϑόν- 

τες ἔχουσι λόγον. πιϑανὸν ἐνίοτε, προσέϑηχε τὸ ,,τεχνικὴ * 35 

τέχνῃ γὰρ οἱ ῥήτορες λέγουσιν. 

Πολλὼν ὄντων xal μέγάλων: Ὁ Πλάτων ovx 
ἀνέχεται τὴν ῥητορικὴν τέχνην εἶναι, ἀλλὰ φανερῶς κα- 
τασχευάζει, ὅτε ἐστί τις ἐμπειρία καὶ ἄλογος τριβὴ καὶ 
μιμητιχή" βουληθεὶς οὖν ὁ Ἑρμογένης τέχνην ἀποδεῖξαι 30 

αὐτὴν οὖσαν, φανερῶς μὲν χατασχευάσαι ἀπέφυγεν, ἵνα 

μὴ αὐτῷ τούτῳ διαβαλλῃ" πᾶν γὰρ κατασκευαζόμενον 

RA hetor. V. 2 
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ὀμφιβαλλεται" ovx ἡβουλήϑη οὖν ὅλως ἀμφίβολον στοεῆσαι 
τὴν ῥητορικὴν τέχνην εἶναι, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀκατάσκευον αὐτὸ παν- 
τελῶς εἴασεν, ἵνα μὴ tó τοῦ προσώπου ἀξιόλογον σείσῃ" 
τί οὖν ἐν τῷ προοιμίῳ κατασχεμάζξει; ὅτι τέχνη ἐστὶν, 

5 πᾶν γὰρ πρᾶγμα ἐμπεριεχόμενον ὕρῳ τινὶ ἐχεῖνό ἔστιν, 

οὗ τῷ ὅρῳ ἐμπεριέχεται; τίς οὖν ὃ xorvóg ὅρος τῆς τέ- 
χνης; σύστημα ἐγκαταλήψεων ἐγγεγυμνασμένων σιρός τι 

τέλος εὔχρηστον τῷ βίῳ, τοῦτο": ἂν εἴῃ τέγνη. Ἔν τῷ 

προοιμίῳ οὖν κατασχευάξει ἐκ τῶν πολλῶν, ἵνα μηνύσῃ 
40 τὸ σύστημα, καταληφϑέντα τὸ £x καταλήψεων, καὶ avy- 

γυμνασϑέντα. τὸ συγγεγυμνασμένον.: πρὸς τι τέλος εὔχρη- 

στον τῷ βίῳ, πρὸς τοῦτο προσέϑηχε,, σαφῆ τὴν ὠφέλειαν 
παρεχόμενα TQ βίῳ; ὥστε ἀφ᾽ οὗ δέδειχται ἡ ῥητορικὴ 
ἔχουσα τὰ πολλὰ xol τὰ ἐγκαταλήψέων καὶ τὰ συγγυμνα-᾿ 

45 σϑέντα καὶ τὰ πρός τι τέλος εὔχρηστον τῷ Dip, τέχνη 
ἂν εἴη. χαὶ τοῦτο μὲν περὶ τοῦ σχοποῦ τοῦ προοιμίου" 
ἔδωμεν 33 δὲ, εἰ χαλῶς ἔχει xol xaO ἕχαστον τῶν λέξεων. 

Πολλῶν ὄντων" προοιμίων, ἀγώνων, ἐπιλόγων, σχημά- 
των, φράσεων" εἶτα ἐπειδὴ ἐστι πολλὰ μὲν, εὐτελὴ δὲ 

20 τοῦτο δὲ πολλὰ. ἂν ὦσιν, εὐτελῆ 0b; εὐτελὲς xol τὸ xa- 

τασχδυαζόμενον ἐξ αὐτῶν γίνεται" ovx ἀρχεσϑεὶς τῷ συ- 
στῆσαι τέχνην οὖσαν ἀλλὰ καὶ καλὴν καὶ μεγάλην δεί- 
κνυσι, προςϑεὶς καὶ μεγάλων. Ὅταν οὖν πολλὰ καὶ ut: 
γάλα ἢ τὰ ποιοῦντα, μέγα εἰχότως ἂν εἴη xai τὸ πρατ- 

25 τόμενον. ἃ τὴν ῥητορικὴν συνίστησι καὶ τέ- 
χνην ποιεῖ" συνίστησιν ἐνταῦϑα ἀποδείχνυσι" περὶ δὲ 
TOU , ποιεῖ“ τινὲς αἰτιῶνται τὸν τεχνικὸν λέγοντες, ὅτε τὸ 

ποιεῖ ὡς μὴ οὖσαν ἐστὶν, ἡμεῖς δὲ ἐροῦμεν, ὅτι αὐτὸ τοῦ- 
TO ποιεῖ προὐφεσταναε ἐστὶ τὴν τέχνην" τὰ γὰρ φύσει 

50 ὄντα καὶ γίνεσθαι δύναται, ὥσπερ γὰρ εἰ λέγοις, πολλῶν 
ὄντων τῶν ποιούντων οὐρανὸν, οἷον ἄστρων καὶ τῶν τοι- 
abnamstutb ppt 

21 Cod. τούτῳ, scr, τοῦτοι 42 Cod. εἴδομεν. 
4 . 

- 
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ovrw»' οὐ γὰρ οὕτως ποιεῖς οὐρανὸν, ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν 
ἐστι δεικνύεις" τοῦτο δὲ οὐχ ἔστε ποιῆσαι, ἀλλὰ δεῖξαι 
ὄντα" xai ὅταν λέγης, πολλῶν ὄντων τῶν ποιούντων &y- 

ϑρώπον, οἷον αἵματος, χυμοῦ, σαρχῶν, νεύρων καὶ τῶν 
τοιούτων, πᾶλιν OU μὴ ὄντὰ ποιεῖς ἄνϑρωπον, ἀλλ᾽ αὐτὸ ὅ 

τοῦτο, O ἐστι δειχνύεις ^ οὕτως xoci ἐνταῦϑα οὐ τὸ ποιεῖ 
ἐστιν ὡς μὴ οὔσης, ἀλλ᾽ ὑφεστηχυίας μὲν, ἀγνοούντων 
δὲ ἡμῶν, ἀφ᾽ ὧν ὑφέστηκε᾽ τὸ διδάξαι δὲ τὰ αἴτια τῆς 
ὑποστάσεως οὐ τοῦτό ἐστι τὸ ποιῆσαι" ὥσπερ γὰρ οἱ φι- 
λόσοφοε λέγουσι διδάσχοντες, ὅτε ὁ χόσμος ἐχ τεσσάρων 10 
στοιχείων σύγχειται, καὶ ix τοῦ χυχλοειδὴ εἶναι τὸν οὐ- 
ρανὸν xol ἔχ τινων, οὐχ αὐτοὶ ποιοῦσε χόσμον, ἀλλὰ τὸν 
ὄντα διδάσχουσι δι᾿ ὧν συνέστηχεν, οὕτως xai ὁ τεχνιχὸς, 
λέγων πολλῶν ὄντων τῶν ποιούντων, ὧν ἐστι τὸ περὶ δι- 
αιρέσεως, οὐ μὴ οὖσαν τὴν τέχνην ποιεῖ, ἀλλὰ διδάσχει 15. 
τὸν τρόπον τοῦτον, δι᾿ ὧν συνέστηχε' τοῦτο' δὲ καὶ ὁ 

Πλάτων σημαίνει, τὰς ἰδέας εἶναι λέγων" πᾶν. γὰρ vÓ- 
δυνάμενον ἀγαϑὸν γενέσϑαι ἄνωϑεν ἔχει παρὰ τοῖς ϑε- 
οἷς τὴν ἀρχὴν, καὶ τοῦτο καλεῖ ἰδέαν τὴν πρώτην ἔννοιαν 
τοῦ ϑεοῦ" ἅμα γὰρ τὸ ποιεῖν ἄνϑρωπον ἐνεθυμήϑη καὶ 10 
ὧν χρεία ἀνθρώπῳ, καὶ αὕτη r ἐνθύμησες ἐχτύπωσίς 
ἐστιν τοῦ τοιόνδε γίγνεσϑαε τὸ ἐνθυμηϑὲν, οἷον ἐνεϑυ- 

μήϑη δεῖν αὐτῷ ἰατρικῆς, αἰτὸ τοῦτο τὸ ἐνθύμημα ἐκ- 
τύπωμα, ἐχτύπωσὶς ἐστιν" ἔτε φαρμάχοις xoà τοῖς ἄλλοις, 

οἷς ἰατρικὴ χαέροι, δύναται γίνεσϑαε ἡ ἑατρική. Τὰ οὖν 25 
μὴ τὴν ἀρχὴν ἐνθυμηϑέντα τῷ χρείττονι οὐδὲ τὴν σύ- 
στασιν τοῦ γενέσθαι ἔγει, ἀλλ᾽ ὅσα προσγίνεται feas 
φϑορᾶς ἐστι τοῦ ἀγαϑοῦ, ὕπερ ἂν τις περὶ τῆς Ovxo- 
φαντίας εἴποι, παραφϑορὰν εἶναι τῆς ῥητορικῆς, ὅπερ 
ἄν χαὶ περὶ τῆς τυραννίδος, ὅτε παραφϑορά ἐστε τῆς so 
βασιλείας, καὶ περὶ τῶν δηλητηρίων, ὅτι παραφϑορὰ 

τῆς ἰατρικῆς ἐστιν" ἐχ γὰρ ἀγαϑοῦ τῆς ῥητορικῆς yvov- 
τες τὴν φύσιν αὐτῶν εἰς φϑορὰν αὐτοῖς κατεχρήσαντο" 

dust 
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' τῷ. οὖν γίγνεσθαι xai ἡ ῥητοριχὴ ὑφέστηχε, παρὰ Otu. 

Καταληφϑέντα ἐξ ἀρχῆς. Καταληφϑέντα αἰσϑή- 

ce, xai πείρᾳ γνωσθέντα, ὧν ἐδεηϑημεν γνόντες αὐτὴν" 

τοῦτο δὲ λέγων ἡβουλήϑὴ ἀναγχαίαν xoi χρήσιμον ἀπο-- 

5 δεϊξαιτὴν τέχνην τῶν γὰρ τεχνῶν ol μὲν ἀναγχαῖαι καὶ 

χρήσιμοι, ὧν ὁ βίος χωρὶς συστῆναι οὐ δύναται, οἷον ἐα- 
τρικῆ, νομοϑετιχὴ, τούτων γὰρ ἀπελϑόντων τοῦ βίου οὐχ 

ἂν ἔτι συσταίημεν" ἡ μὲν yag ἑᾶταν τὰς ψυχὰς, ἡ δὲ 

τά σώματα, ὥσπερ καὶ ὁ Δημοσϑένης. ?? , τὰ μὲν γὰρ 
40 ἐν τοῖς σώμασι πάϑη τοῖς ἰατροῖς θεραπεύεται, τὰς δὲ 

TG Y. ψυχῶν ἀν ριότητας αἱ τῶν νομοϑετὼν ἐξορίξουσι διά- 

γοιαι,“ "el: μὲν χρήσιμοι μὲν, οὐκ ἀναγκαῖαι δὲ, οἷον 

— γραμματικὴ ; χρήσιμος μὲν γάρ ἐστιν ἡ τέχνη, συσταίη 

δ᾽ ἂν ὁ βίος χωρὶς γραμματικῆς" αἱ δὲ οὔτε ἀναγχαῖαι 
15 οὔτε χρήσιμοι" οἷον 7 ἡνιοχιχή" εἰ δέ Tig ἐρεῖ κατὰ τὸ 

τερπνὸν, τοῦτο οὐ χρήσιμον ἴσασιν οἱ παλαιοί. ὅσαι οὖν 
ἀναγκαῖαι καὶ χρήσιμοί, εἰδι τέχναι, αἰσϑήσει ἐγνώσθη- 
σαν, τουτέστι τῆς φύσεως ἡμῶν δεηϑείσης αὐτῶν ἐπενοή- 

ϑησαν" οἷον πολλῶν ἁρπαζόντων καὶ φόνων ἐκ τούτων 
20 γενομένων ὁ νόμοι τῆς ἁρπαγῆς τέϑειταε᾽" νόμοι 34 δὲ 

ἐπινενόηνταν τῆς χρείας ἐνεγχοίσης αὑτοὺς, ὥσπερ ὁ 
“Αἰσχίνης, "5, ἐκ γὰρ' τοῦ γίνεσϑαί τινα, ὧν μὴ δεῖ, ἐχ 
τούτων τοὺς νόμους ἔϑεντο οἱ παλαιοὶ "““ καὶ ὁ Σόλων 

ἐρωτηϑεὶς , χατὰ πατροχτόνου διατί νόμον οὐ τέϑειχεν, 
.45 ἔφη μὴ 35 πιστεύειν δύνασθαι τοῦτο ποιῆσαι τὴν φύσιν. 

“λον, ὅτι τῇ αἰσϑήσει τῆς χρείας νόμοι ἐτέϑησαν" xcl 

ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ὁμοίως τὰ νοσήματα ἐπίνοιαν τῆς ta- 

τρικῆς ἤνεγχαν' βουληθεὶς οὖν τὴν ῥητοριχὴν xol ἀναγ- 
καίαν xol χρήσμιον δεῖξαι ἔφη" 7 σαφῶς καταλη- 

25 contra Áristogit. II. p. 808. 21 Cod. νόμον», et post ἐπινε-- 

γόηται repetit νόμοι. — Cfr. Ald. p.50, 25 contra Timarch. p. 254. 
Bekk, 26 Diog.L.; Vit. Sol. c. X. δια τὸ ἀπελπίσαι, ἔφη. 217 ἔφη 

abest à codice. Eodem modo infra p.23. 1. 2. dicit: βουληϑεὶς xoi 
; 
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φϑέντα" xoi γὰρ ἐξ αἰσϑήσεως ἔγνωσται, olov ἁπροοι- 
μιάστως τις εἶπεν καὶ οὐκ ἔσχε τὸ διχαστήριον προσεχτι- 
χὸν, xci τῇ αἰσϑήσει ἔγνω διὰ τοῦτο ἡττηϑείς" ἕτερος 
πρὶν διηγήσασθαι τὸ πρᾶγμα εἰς τοὺς ἀγῶνας ἦλθεν χαὶ 

ἡγνόησαν, ὅτου ἦσαν δικασταὶ οἱ χριταὶ, x«l ἔγνωσαν, $ 
ὅτε δεῖ προηγήσασϑαι καὶ τῶν ιἄλλων ὁμοίως, ἡ αἴσϑη- 

σις γὰρ καὶ τούτων ἤνεγκε τὴν χρείαν" ὥσπερ δὲ τῷ πολ- 
λῶν προσέϑηχε χαὶ μεγάλων, οὕτως καὶ ἔντανϑα τῷ χα- 

ταληφϑέντα προσέϑηχεν ἐξ ἀρχῆς, tQ» μὴ νεωτέρα μηδὲ 

ix τοῦ νῦν χρόναυ εἴη ὑπελϑοῦσα ἡ ῥητορικὴ πρὸς͵ ἡμᾶς, 
ἀλλὰ ἄνωϑεν xoi ἅμα τῷ βίῳ τοῦ ἀνθρώπου" ταῦτο γὰρ 
ἣν τὸ πλεονέχτημα τῆς ῥητορικῆς τὸ ἀεὶ καὶ πανταχοῦ 

τυγχάνειν διὰ τοῦτο προσέϑηχε xol αὐτὸ τὸ ἐξ ἀρχῆς, 
iva δηλώσῃ ἅμα τῷ βίῳ λόγον τε ὄντα καὶ ῥητοριχήν. 
Καὶ συγγυμνασϑέντα τῷ χρόνφ᾽ τῶν τεχνῶν 15 

σεάλιν αἱ μέν εἰσιν ἡδεῖαι xal χρήσιμοι, αἱ dà ἡδεῖαι μὲν oC 

οὐ χρήσιμοι δὲ, αἱ δὲ οὔτε ἡδεῖαι, οὔτε χρήσιμοι" ἡδεῖα 28 
μὲν οὖν καὶ χρήσιμος ἡ μουσιχὴ, καὶ γὰρ ἡμεροῖ τὰς ψυ- 

χάς, ὅπερ λέγεται περὶ Τιμοϑέου, ὅτι παροξυνομένου μὲν 

τοῦ ᾿Δλεξάνδρου ἔπαυεν αὑτὸν τῆς ἀκαίρου ὀργῆς ἄνα- 320 
πεπτωχότα δὲ πάλεν ἐπήγειρεν εἰς τοὺς πολεμίους αὐλῶν' 
χαὶ ὅπερ πάλιν περὶ τοῦ Τερπαάνδρου, ὅτι τοῖς αὐλοῖς εἰς 
ὁμόγοιαν ἤγαγε τὴν “Ἰαχεδαιμονίων πόλιν κχιϑαρῳδὸὺς ὦν" 
ἡδεῖαε δὲ ov χρήσιμοι, οἷον 1j ζωγραφικὴ, ἡ νῦν χιϑαρῳ- 
δία οὔτε ἡδεῖω οὔτε χρήσιμος L τῶν μηχανιχῶὼν κατα- 23 

σχευη εἰ δὲ τις ἐρεῖ ὡς καὶ ταῦτα χρήσιμα, προρλαμβά- 

γεε γὰρ τοὺς πολεμίαυς, ἐροῦμεν, ὅτι, ἕως ἂν εἴη τὸ γέ- 

γος τῶν ἀνθρώπων, οὐδὲν πρὸς ἅλωσιν ἀνθρώπων ἐστὶ 
χρήσιμον, καὶ ὅσον αὐτὸ εἰς διαφορὰν ἑτέραν ovx ἔστι 
χρήσιμον, xal ὁ χλέπτης γὰρ ἐκ τοῦ κλέπτειν ὠφελεῖται 50 
αὐτὸς, ἀλλὰ ἀδικεῖ τὸν βίον, καὶ ὁ φονεὺς ἐκ τοῦ φονεῦ- 

0 

χαλλιτεχνέαν αὐτὴν δεῖξαι --- ἔφη, 48 efr. Ald, p. 50. 1. 35. 

nostr. ed. 
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σαι ἴσως ἂν καὶ κερδανεῖ καὶ ἐγϑροῦ" ἀπαλλαγὴν σγχήσεε, 
ἀλλ᾽ ov, τὸ πρᾶγμα φύσει χρήσιμον πρὸ μοίρας ἀπελϑ εἶναι 
τὸν τεχϑέντα τοῦ βίου" τοῦτο. δὲ πρόδηλον, ὡς τὴν ἀρ-- 

quw οὔτε ὅπλα οὔτε ἐπιχειρήσεις πολέμων ἐγένοντο μὴ 
5 φϑόνου προὐφεστηκότος"᾿ οἷς γὰρ ἀλλήλοις ἐπολέμησαν 
ἄνϑρωποι, τούτοις ἑαυτοῖς ἐπεβούλευσαν" πᾶν δὲ, ὃ dx 
πονηροῦ σχοποῦ ἔσχε τὴν ἀρχὴν τῆς γενέσεως, ἀχόλου- 
ϑόν ἐστι τῷ σχοπῷ" ὅσαι οὖν ovx εἰσὶν ἡδεῖαι καὶ χρή- 
σιμοι, αὗται xo ἀτιμώζουσι κατά τινα χρόνον, ὅσαι δὲ ἡδεῖαε 

40 καὶ χρήσιμοι, ἅμα τῷ βίῳ ἐλϑοῦσαι παραμένουσι παντελῶς" 
᾿ διὰ τοῦτο οὖν εἶπε, συγγυμνασϑέντα τᾷ χρόνῳ, ἵνα δεέξῃ, 

μηδένα χρόνον ἐκτὸς ὄντα ῥητορικῆς" εἰ γὰρ ἴσμεν, ὅτε 
κατά τινας χρόνονς ἐνέλειπεν, οἷον ἐπὶ ταῖς τυραννίσι xoi 
τοῖς Μακεδονιχοῖς, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ" καὶ 

45 εἰ παρὰ τοῖς “Ἕλλησιν ἐνέλιπεν, οὕπω καὶ πανταχόσε" ὧς - 
πὲρ δὲ τὰ πολλὰ προειπὼν προσέϑηκε καὶ μεγάλων, καὶ 
ὥσπερ τῷ κχαταληφϑέντα προσέϑηχε τὸ ἐξ ἀρχῆς ἑκα- 
στῳ, καὶ ἐνταῦϑα εἰπὼν τὸ συγγυμνασϑέντα᾽ προσέϑηχε, 
τῷ χρόνῳ, ἵνα δείξῃ μηδένα χρόνον ἐκτὸς ὄντα ῥητορι- 

20 χῆς. Σαφῆ το τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενα" πά- 

λιν 9 τρεῖς ἰδέαι εἰσὶ τεχνῶν, καλλιτεχνία, χαχοτεχνέα, 

ψευδοτεχνία. Καλλιτεχνία μὲν γὰρ, οἷον γραμματικὴ, 
 datQux), αὐτὴ ἡ ῥητοριχή" εἰς καλὸν γὰρ ἐπινενόηται 
χαχοτεχνία δὲ ἡ τῶν δηλητηρίων τούτων ποίησις, wevOo- - 

35 τεχνία δὲ, οἷον ὀρχηστιχὴ, σχαλοβατιχή" αὗται δέ &bou 
ψευδοζεχνίαι, ὅτι τέλος οὐδὲν ἐπάγουσιν, ἀλλ᾽ ἀτελεῖς τι- 
νές εἰσε τέχναι, καὶ ἐν ἑαυταῖς σβέννυνται" τί δέ ἐστιν, õ 
λέγω καὶ σαφέστερον εἴπωμεν" ἰατρικὴ ἔχει τέλος τὸ ὑγχε- 
ἄξειν τὰ σώματα, ἡ γραμματικὴ τὸ ὀρϑὸν ποιεῖν τὸν 

30 λόγον xol ἄπτωτον, ἡ δητοριχὴ τὸ τοῖς δεομένοις συνα- 
γωνίξεσϑαι, ἐν διχαστηρίοις δὲ πείϑειν τὰ χρήσιμα τὴν 

πόλιν, καὶ πρεσβευτική " ἡ δὲ σφαιροπαιχτιχὴ καὶ σχαλο- 

29 cfr. Ald. p. 51. 1. 17. nostr. ed. 
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βατεκὴ καὶ ὀρχηστιχὴ οὐδὲν &yovaw , aXX. ἐπιδειγϑεῖσαι 
τέλος οὐδὲν ἑαυτῶν οὐδὲ πέρας προσέϑηκαν. Βουληϑεὶς 

καὶ καλλιτεχνίαμ αὐτὴν δεῖξαι, ἐπειδὴ ταύτην χαὶ μάλιστα 
Πλάτων συκοφαντίαν ἐχάλεσερ, ὧστε εἶναι χρῳλλιτεχνίαν," 
ἔφη σαφῆ τε τὴν ὠφέλειαν παρεγόμενα τῷ βίῳ xav ταῖς 5 

βουλαῖς xav» τοῖς δικαστηρίοις xol πανταχοῦ" xcv ταῖς 
βουλαῖς μὲν τὸ συμβαυλευτιχὸν, xoay τοῖς διχαστηρίοις 
τὸ διχανικόν" τὸ δὲ πανταχοῦ τινὲς μὲν ἐξηγήσαντο d- 
vea τὸ πανηγυρικὸν, λέγοντες, ὅτι. πλείονες τόποι xal ᾿ 

χρόνοι εἰσὶ τοῦ πανηγυριχοῦ" xol γὰρ πρὸς λιμένρ τις 10 
πρῃπεμπτιχὸν λέγων δημηγορεῖ, xoi ἐπιϑαλάμιον ἐν οἱ-᾿ 

κίᾳ, καὶ ἐπιτάφιον ἐν τάφῳ, xal mag καιρὸς τὴν τοῦ 

πανηγυριχηῦ χρείαν ἐπιδέχεται, διὸ πανταχοῦ ἐχαλεσὲν 
ἀπὸ τοῦ συμβαίνοντος ἐπ᾿ αὐτῷ" ἐπιχειροῦσι δὲ τὰ προ- 
oiptov ὅρον ποιεῖν ῥητορικῇς λέγοντες, τί ἐστι ῥητορικὴ" 
πολλὰ xal μεγάλα κατοληφϑέντα ἐξ ἀρχῆς καὶ συγγυ- 
μνασϑέντα τῷ χρόνῳ, σαφῆ τὴν ὠφέλειαν srageyoue α 

τῷ βίῳ, xav ταῖς βουλαῖς xav τοῖς δικαστηρίοις xoi 

πανταχοῦ" οὐχ ἀχριβὴς δ᾽ ἂν εἴη αὕτη ἡ ἐξήγησις, ἐπει- 
δὴ κατεσχευάσαμδν, ὅτι αὐ περὶ πάσης διαλαμβάνει τῆς ῥη- 
τοριχῆς, καὶ QUX εἰχὸς αὐτὸν ἣν οὐδὲ μνήμην ὅλωρ ποι- 
ἡσασϑαι τοῦ πανηγυριχοῦ, ἀλλ᾽ ἄμεινον οὕτως ἐξηγη- 

σασϑαι, ὅπωςρπερ ip ἑχάστου τῶν ἀπὸ τῆς τέχνης 

προσέϑηκεν ἔπαινον, καὶ εἰπὼν πολλῶν, ᾧ προσέϑῃκχε καὶ 

μεγάλων, xai τὰ ἄλλα ὁμοίως" οὕτω «καὶ τὰ ἄλλα πρὸς 28 
τὸ τελενταῖον τοῦ ὅρου τῆς τέχνης τὸ πρός. τι τέλος εὖ- 

xonorov· τῷ βίῳ" εἰπὼν" δὲ σαφῆ τὴν ὠφέλειαν παρεχό- 

μενα τῷ βίῳ εἶπεν, καὶ πανταχοῦ, ἵνα ἢ ἔπαινος τῆς. 

ῥητορικῆς " ἐχ τούτου ἤμελλεν xal εὐτελὴς εἶναι τὴς τέ- 

nie 9 χρεία, εἰ δύο μόνοι τόποι καὶ καιροὶ ταύτην ὑπο- 50 
δίχονται" 5 δὲ ἰατρικὴ πανταχοῦ χρήσιμός ἐστι xot ἐν 

εἰρηνῃ xci ἐν πολέμῳ βουλύμενος οὖν xci ταύτην δεῖ- 
hm μὴ περιδιλημμένην, μηδὲ περιορισϑεῖσαν τόπῳ τινὶ 

5 

uw» 0 
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εἶπεν πανταχοῦ * ὁ γὰρ δῆμος δυνάμενος συμβουλεῦσαι 
πολὺ ἂν ἀκριβέστερον ἑνὶ συμβουλεύσειεν, καὶ ἃ δικαστὰς 

δυνάμενος πεῖσαε xol ἕνα πείσει" καὶ ὁ ἐν πόλει συμ- 
βουλεύων καὶ ἐν στρατοπέδῳ συμβουλεύσει" ὥστε ἀχριβὲε-᾿ 

δ στέρα ἂν εἴη ταύτῃ ἡ ἐξήγησις. μέγιστον sival uos. 

δοκεῖτὸ περὶ διαιρέσεως avt OY. διαίρεσις δὲ ἔστιν 

ἡ ἀπὸ γένους εἰς τὰ ἑπόμενα τμῆσις" ἑπόμενα εἴπαμεν, 
ἵνα xat' αὐτὸν μὴ εἴπωμεν εἴδη, ἔστι γὰρ καὶ εἰς ἕτερα. 
τμηϑῆγναι. Περὶ διαιρέσεως αὑτῶν" ἐπειδὴ οὖν 

10 τὸ τῆς διαιρέσεως αὑτῶν γενικόν" πᾶσα γὰρ, ὅπερ ἔφα- 
μεν, ἀπὸ γένους εἰς 55 εἴδη τμῆσις διαίρεσις καλεῖται, διὰ, 
τοῦτο ἀσφαλιζόμενος προσέϑηχεν 38. υλέγω δὴ οὐ τῆς co 
τῶν͵ γενῶν εἰς εἴδη, οὔτε ἀπὸ τῶν ὅλων εἰς μέρη“ " αὑτὸς 

μὲν οὖν οὐχ ἐδίδαξεν ἡμᾶς τὴν τούτων διαφορὰν, οὔτε 

45 τί γένος, οὔτε τί εἶδος, οὔτε τί ὅλον, οὔτε τί μέρος, 

ἡμεῖς δὲ εἴπομεν, γένος μὲν οὖν ἐστι τὰ τέλεια χαὶ ἀφ᾽ 
αὖ τέλεια τέμνεται ὅλον δὲ, ὃ ἐτμήϑη ἐχ τελείου, τέλεεον 
δὲ xol αὑτὸ, καὶ ἐπιδέχεται τὴν εἰς ἕτερα πλείονα τμὴ- 

σιν" εἶδος δὲ, ὃ ἐκ τοῦ ὅλου τμηϑὲν τὴν μετὰ ταῦτα τμῆ- 
80 σιν ἀτελῆ ἔχει" μέρος δὲ ἀπὸ εἴδους τμηϑὲν ἀτελές ἐστι" 

καὶ οὗτοι μὲν τούτων ὅροι" ἔδωμεν δὲ, πὼς ἂν εἴη τῆς 
δητοριχῆς ἡ εἰς ταῦτα τμῆσις. Οἱ μὲν οὖν τινερ οὕτως 
ἐνόουν, ὅτι ἐστὶ γένος ἡ λογικὴ ἐπιστήμη, αἰτοὶ οἱ λό- 

γοι, ἡ δὲ λογικὴ͵ ἐπιστήμη τέμνεται εἴς τὸ ἰατρικὴν xci 
45 φιλοσοφίαν χαὶ ῥητορικὴν χαὶ γραμματιχὴν, καὶ ἔστε 

ταῦτα ὅλα τῆς. λογικῆς ἐπιστήμης᾽ τμηϑέντα οὖν ἐξ αὖ-. 

τῆς τέλεια ἔστι xol τὴν εἰς ἕτερα τελείαν τομὴν ἐπιδέχε-- 

ται" εἴη ἂν οὖν τῆς λογικῆς ἐπιστήμης ὅλον ἡ ῥητοριχὴ, 

εἴδη δὲ αὐτῆς τρία, & ἐτμήϑη μὲν ἀπὸ τοῦ ὅλου, δέχεταε 
80 δὲ ἑτέραν τμῆσιν, εἰς ἀτελῆ μέντοι τὸ δικανιχὸν, τὸ συμ--: 

βουλευτιχὸν, τὸ πανηγυρικὸν) μέρη δὲ τὰ ἐκ τοῦ εἴδους 

80 εἰς abest a cod, δ4 cfr. Ald. p. 62. 1. 22. 
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τμηϑένεα xol ἀτελῆ «τυγχάνοντα, olov toU δικανικοῦ κα- 

τηγορία χαὶ ἀπολογία, τοῦ συμβουλευτιχοῦ προτροπὴ χαὶ 

ἀποτροπὴ, τοῦ πανηγυρικοῦ ἐγκώμιον καὶ ψόγος" οἱ δὲ 
ἄλλως τέμνουσι τὴν διαίρεσιν, ἐπὶ τὸ ἀχριβέστερον φέ- 
ροντες, καὶ λέγουσι γένος μὲν εἶναι τὴν ῥητοριχὴν, ὅλα δ 

δὲ τὰ τρία & ἔφαμεν, tO τε συμβουλευτικὸν καὶ διχανι- 
x0» xui πανηγυριχόν. εἴδη δὲ τὰς τμήσεις τούτων, οἷον 
τοῦ διχανιχοῦ χατηγορίαν xa ἀπολογίαν καὶ τῶν ἄλλων ᾿ 
ὁμοίως" μέρη δὲ τὰ χεφάλαια ἤτοι προγυμνάσματα" ταῦ- 
τα γὰρ τμηϑέντα ἀτελῆ. ἐστιν... Ἡ μὲν οὖν διαίρεσις τῶν 10 

γενῶν xoà τῶν ὅλων xci τῶν εἰδῶν χαὶ rQV μερῶν αὕτη" 

αὐτὸς δέ φησι μὴ ταύτην λέγειν, περὶ δὲ τῆς τῶν πολιτικῶν 

ζητημάτων διαιρέσεως sig τὰ λέγόμενα κεφάλαια ὃ λόγος 
γίνεται. ᾿Ενταῦϑα 0 σκοπὸς τοῦ βιβλίου πρύχειται" ἐχρὴν 
γὰρ μετὰ - τὸ προοίμιον προτεῖνωαε τὸν σχοπὸν, ἵνα yi 45. 
γώσχοιμεν, τί ἐξ αὐτοῦ μέλλομεν μαϑεῖν" ὁ σχοπὸς οὖν 

τοῦ βιβλίου οὗτός ἐστιν" διαίρεσις πολιτιχῶν ξητημάτων" 

χαλῶς δὲ προσέϑηχε πολιτιχῶν ζητημάτων, ὅτι ἔστι χαὶ 

φιλόσοφα ξητήματα, καὶ συνώνυμόν ἐστι τὸ ὄνομα, εἰ 
τὰ λεγόμενα χεφάλαια διὰ τοῦτο εἶπεν, ἐπειδὴ xeqa- 20 
λαιον ζαλεῖται τὸ ἐξαίρετον καὶ ἔχχριτον παντὸς πρά- 
γματος, ὡσεὶ λέγομεν, τοῦ ᾿Ελληνικοῦ -vovrixoU χεφά- 
λαιον ᾿4ϑηναῖοι, χαὶ ὡσανεὶ λέγοιμεν, τὸ χεφράλαιον τῆς 
πόλεως ἡ ἀχρόπολιρ, ἢ τόδε τὸ λουτρόν" διὰ τοῦτο οὖν 

προσέϑηχε τὰ λεγόμενα, οὕτως κληϑέντα. ᾿Εχλήϑη δὲ 28 
χαὶ αὑτὰ χεφάλαια, ἐπειδὴ τοῦ σύμπαντος λόγου ἐστὶν 
ἐξαίρετα καὶ πρὸς ἀπόδειξιν συντελοῦντα, οἷον τοῦ στο- 
χασμοῦ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις,. τὰ ἀπ᾿ ἀῤχῆς ἄχρε.. 
τέλους xai τὰ λοιπά. Ἔστι δὲ ὃ αὐτὸς λάγος τῷ 
περὶ εὑρέσεως, πλὴν ὅσον οὐ πάντα ἔχει τὰ 30 

τῆς εὑρέσεωο. ᾿ἘἘνταῦϑα 3: ἀντιπίπτον λύδι ὃ τεχνι- 

32 Cfr. Ald. p. 66. 1. 7. 
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κός" ἐπειδὴ γὰρ ἐπηγγείλατο διαίρεσιν χεφαλαίων εἰπεῖν, 
ἐν δὲ τῇ τούτων διαιρέσει καὶ ἐνθύμημα noogriQ ow, | 

ἀντέπιπτε δὲ αὑτῷ, ὅτε £regóy τε ἐνθύμημα, καὶ ἕτε-. 

pov τι διαίρεσις, καὶ τί ἄρα, 0 ἐπηγγείλατο, ἤμελλεν 

5 ἐπεξ ξεργάξεϑαι,, τοῦτο λύων τὸ ἀντιπίπτον εἶπεν, ὅτι O 

αὑτὸς λόγος. τῷ περὶ εὑρέσεως. εὑρέσεως δὲ λέγει τῷ 

περὶ ἐνθυμημάτων. πλὴν ὅσον οὐ πάντα ἔχει τὰ 

περὶ εὑρέσεως" ΄ οὐ γὰρ ὅσα ἂν τις μελετῶν ταῦτα εἰς 

τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν ᾿χεφαλαίων εἶπεν ̂  0 τεχρικὸς, 

40 ἀλλ᾽ ὅσον ἐμφῆναι καὶ διδάξαι τὴν φύσιν τοῦ χκεφα- 
λαίου" οὐ γὰρ sv ἄνευ ἐνθυμημάτων καὶ παρά- 
δείγματος διδαξ fo, tí ποτέ ἐστι τὸ κεφάλαιον" εἶ yoQ. 

διεῖλεν οὕτως, ὅτε ὁ στοχασμὸς διαιρεῖται παραγραφι-, 

κῷ, ἐλέγχων ἀπαιτήσει, βουλήσει, δυνάμει καὶ τοῖς ἑξῆς, 

15 ἀσαφὲς ἂν ἦν, 33 κεἰ μὴ προσέϑηκεν" ἔτει δὲ τὸ παρα- 
γραφικὸν τὰ τὸν ἀγώνα αἰτιάσασθαι, καὶ πάλεν ἐν τῇ 

τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσει" τίς παρῆν; τίς σύνοιδε; καὶ τὰ 

— Ew — 2.2 

€ . - ' 7 «? € ἢ - m , 

τοιαῦτα" τοῦτο οὖν ÀÉy&L, Ott ὁ περὶ τῆς διαιρέσεωξ λθ-᾿ 

.γὸς χοινωνεῖ μὲν τῷ τῶν ἐνθυμημάτων, μέτρῳ δὲ διενή- 
30 γοχεν" ἐν μὲν γὰρ τῇ διαιρέσει ἕν ἢ δεύτερον ἐνθύμημα. "o mogu ἐν μὲν γὰρ τῇ οἰαιρέδει ὃν ἢ ζεντέφον ἐνϑύμημο 

αρχεῖ μηνῦσαι τὴν φύσιν TOU χεφαλαιον" ἐν δὲ τῷ περὶ 

ἐπιχειρημάτων πλείονα, χαὶ ὅσα ἄν Tig εἰς τελείαν ué-- 
" » or 3, 4 - P Y) ⸗ | 

λέτην χαὶ «ποδείξιν εἴποι. Καὶ πρῶτον vt, ὁ τι 

ἐστι πολιτικὸν ζήτημα ῥητέον. ᾿Ενταῦϑα Μι- 
35 νουχιανοῦ ἐπιλαμβάνεται" ἐπειδὴ γὰρ ὁ Μινουχιανὸς 

, «€ [4 - “ οὔ - 2 

ἤρξατο οὕτως, ὁ ῥήτωρ ἐρεῖ πᾶν ζήτημα πολιτικὸν, οὐ 
- , . « , , ἢ 1 1 M ? 

προσέϑηχε δὲ ὁ TL ποτέ ἔστι τὸ πολιτιχὸν ζητημα, οὐδὲ 

ἐδίδαξεν ἡμᾶς τὴν διαφορὰν τὴν Ox τῶν ἄλλων ξητη- 
- ⸗ , , - 

μάτων, διὰ τοῦτο. “Ἑρμογένης τίϑησιν ὅρον πολιτεχοῦ 
’ et - , «tf ; , - 

so ζητηματος, ive πρῶτον διδαξῃ, α τί ποτέ ἐστι τοῦτο 

ἄλλως τε xoi ἀχόλουϑος ἣν ὁ ὅρος᾽ ἐπειδὴ γὰρ ἐκ τοῦ 

353 Cod. ἀσαφεστάτην. τς 
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προοιμίου ἀπέδειξεν, ὅτι καὶ καλὴ τέχνη, προσέϑηκε 
δεύτερον τὸν σκοπὸν, τοῦτο δὲ εἶναι λέγεε τὴν διαίρεσιν 

τῶν πολιτιχῶν ζητημάτων, ἀναγχαῖον ἦν διδάξαι, τὶ 

ποτέ ἐστε τὸ πολιτικὸν ζήτημα. ἔστι τοίνυν ἀμφισ- 

βήτησες λογικὴ ἐπὶ μέρους, ἐκ τῶν παρ᾽ ixa-8 ' 
στοις νόμων ἢ £O o» περὶ ToU νομισϑέντος δι- 
χαίου ἢ καλοῦ ἢ συμφέροντος. εἴδωμεν οὖν, εἰ εὖ; 
ἔχει ὁ ὅρος αὐτοῦ. ᾿Αμφισβήτησις "4, τοῦτο γένος" ἀμ- 
φισβήτησις γὰρ λέγεται χαὶ ἡ διὰ χειρῶν, ὡς ἀϑληταὶ 
χαὶ παγχρατιασταὶ, Gro» ἀμφισβητῶσι περὶ στεφάνου 10 
διὰ χειρῶν, xal ἡ δι᾽ ὅπλων ἀμφισβήτησις, ὡς ὅταν 

᾿ϑηναῖοε xol Φίλιππος περὶ τῆς ᾿Αμφιπόλεως, ἢ “ακε- 
δαιμόνιοι xoi ᾿4ϑηναῖοι πεῤὶ τῆς ἡγεμονίας. ἐπειδὴ οὖν 
χοινὸν ἦν τὸ τῆς ἀμφισβητήσεως, προσέϑηχε τὸ λογιχή. 

ἐπειδὴ δὲ xol οἱ φιλόσοφοι ἔχουσιν ἀμφισβήτησιν λογι- 15 
χὴν, προσέϑηχε τὸ ἐπὶ μέρους. τοῖς γὰρ φιλοσοφοῦσι 
γενιχαί εἰσιν αἱ ἀμφισβητήσεις, οἱ γὰρ φιλόσοφοι ov . 
ζητοῦσιν, ét τόδε δίχαιον “Τακεδαιμονίοις, ἀλλ᾽ εἰ δίκοιον 
πᾶσιν ἀνθρώποις" οἱ δὲ ῥήτορες ἐπὶ μέρους ἔχουσι τὴν 

ἀμφισβήτησιν, ξητοῦσι γὰρ, τί ᾿4ϑηναίοις δίκαιον, xal 20 

ἡνίχα μὲν Arrixov μελετῶσι ζήτημα, δίκαιον. ἀπο- 

φαίγουσιν εἶναι τὸ τοὺς ξένους παρέχειν μετοίχιον, καὶ 
ἐπαινοῦσιν τὸ ξένους oixtiy τὴν πόλιν" ἡνίχα δὲ “αχω- 
γιχὺν, δίχαιον εἶναι τὴν ξενηλασίαν καὶ ἐπαινοῦσι τὸ 

πάντη μὴ εἶναι ξένον ἐν “ακεδαίμονε" οὕτως ἐπὶ μέρους ag 
αὐτοῖς ἢ ἐξέτασις γίνεται. ἐπειδὴ οὖν. καὶ οἱ ἰατροὶ 
μάλιστα πάντων ἀμφισβήτησιν λογικὴν ἔχουαι μέρους ; 

Σητοῦσι γὰρ, Tí τῷδε χρήσιμον xai ποίας 00s ἐστὶ κρά- 

σεως, χαὶ Ti πλεονάζει ἐν αὑτῷ χαὶ τί ἐλλείπει, προσέ- 

ϑηχεν ἐκ τῶν noQ ἑκάστοις χειμένων νόμων ἢ ἐθῶν" 30 

τοῖς γὰρ ἰατροῖς οὐχ ἀπὸ νόμων ἡ ἐϑῶν γίνεται ἡ ζή- 

34 cfr. Ald, p. 78. 1. 18." 
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τησις, αλλ᾽ ἀπὸ τῆς φύσεως χαὶ τῶν τοιούτων. Ti δέ 

ἐστε τὸ dx τῶν παρ᾽ ἑχάστοις χειμένων νόμων 1 ἐθῶν; 

ἵγα μὴ Arrixov ζήτημα μελετῶν Aaxuvixoĩg νόμοις yon- 

0n ἢ τὸ ἐναντίον, ἀλλὰ τοῖς παρ᾽ ἑχάστοις χρήσῃ. Ai cc- 
5 τί εἶπε νόμων ἢ ἐθῶν; ἢ βουλόμενος τὴν ῥητοριχὴν do- 

χαιοτάτην οὖσαν δεῖξαι΄. πρὸ γὰρ τῶν νόμων τὰ ἔϑη ἃ 

μετὰ ταῦτα ἐγγράφως κυρωϑέντα γόμοι γεγόνασιν. εἰ 
γὰρ ἔλεγεν. »ἐχ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις von oy, νεωτέραν ἐδεί-- 

κνυεν αὐτὴν, οἵ γὰρ νόμοι νεωστὲ τεϑέντες ἤσαν " 5j 

10 βουλόμενος αὐτὴν ὥσπερ τὴν ἑατριχὴν κοινὴν ἀποδεῖξαε, 
οἱ γὰρ βάρβαροι οὐ νόμοις κέχρηνται, ἀλλ᾽ ἔϑεσιν'" τοῦ- 
τὸ οὖν βουλόμενος δεῖξαι, ὅτι δύναται xoi παρὰ βαρ-- 
βάραις τὴν ἑαυτῆς ἐμδείξασϑαι δύναμιν ἡ ῥητορικὴ, ἐν 
οἷς οὐ νόμοι ἀλλ᾽ ἔϑη εἰσὶ τὰ πολιτευόμεμα, ἢ ἐπειδὴ 

15 πολλάκις ol ῥήτορες τὸ ἔϑος ἀντὶ νόμου παραλαμβά- 
νουσιν, ὡς 0 Δημοσϑένης " φήσει 35 τοίνυν τοῦτον τὸν 

᾿ τρόπον ἁπάσας εἰληφέναι τὰς foviag'" καὶ ἐν τῷ περὲ 

τοῦ στεφάνου" πρῶτον μὲν yaQ NovoixAng, ἐφ᾽ οἷς ἐκ 
τῶν ἰδίων προεῖτο "5, πολλάχις ἐστεφανωται" “ ἢ ἅτε ἐν 

90 τῇ πραγματικῇ τὸ ἔϑος τὴν τοῦ νόμου χρείαν ἀναπληροῖ" 
διὸ. εἶπε νύμων ἡ ἐθῶν. Ζητεῖται δὲ ἐν τῷ ὅρῳ πρῶτα 
δύη ταῦτα" τίνος χάριν φησὶ τὴν ἀμφισβήτησιν ἐπὶ μέ- 
θους εἶναι, χαίτοι πολλάκις φαίνονται χαϑολιχὰ οἵ ῥη- 

τορερ ἀποφηνάμενοι" ὡς τὸ, ,οὐχ ἔστιν ἀδιχοῦντα χαὶ 

25 ἐπιορχοῦντα xal ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν χτήσα- 
σϑαι" “37 xai τὸ" πέραρ 'μὲν γὰρ ἅπασιν ἀνθρώποις 
ἐστὶ τοῦ βίον ϑάνατος, x&v iv οἰχίσχῳ τις αὑτὸν χα-- 

᾿ϑείρξας τηρῇ. ?9 xoi map ioytvg' ,οὐδεὶς γὰρ πώ- 
ποτὲ πλοῦτος τρόπου πονηροῦ περιεγένετο" “ "5 καὶ τὸ, 

35 Cod. φησὶ, seripsi φήσει, ut est apud Dem. contr. Án- 

drotion. p. 595. 36 Cod. προσεῖτο, Dem. p. 264. frposiro, 

37 Olynth. 11. p.20. 58 pro cor. p. 258, 39 contra Ctes. 
p. 411. Bekk, 
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«εἰρήνη yàg ἀργίαν. ov τρέφει, “40 xolro, τοιαῦτα πάν- 
τα χαϑολιχά ἐστι, καὶ οὗ τῷδε μὲν ἁρμόζοντα, τῷδε δὲ οὔ. 

ἴδομεν οὖν τοῦτο λέγοντες, ὅτι οὐχ 7 ἀμφισβήτησίς 
ἐστεν αὑτῷ ἐνταῦϑα χαϑολιχή" εἰ γὰρ προέχειτο τῷ. 

ημοσϑένει ζητεῖν, Tortgov οἱ ἐπιορχοῦντες κινδυνεύου- 5 

σιν ἢ οὔ, γενιχὴ ἦν ἡ ἀμφισβήτησις" καὶ εἰ προέχειτο, 
πότερον φυσιχή ἐστιν ἡ πονηρία ἢ δυναμένη μεταβαλ» : 
λεσθαι τῷ Aioxivn, γενικὴ qv ἡ ἀμφισβήτησις. Καὶ εἰ 
προέχειτο, πότερον τόδὲ τόιῶςδε, νῦν δὲ ἕχαστος uiv 
τούτων ἰδίαν ἔχει τὴν ἀμφισβήτησιν, xol ix τῶν γενι- 10 
χῶν χατασχευάζεται. Κατασχευάξζων γὰρ, ὅτι ἀσϑενὴς 

ὁ «(Φίλιππος ix τοῦ γενιχοῦ τὴν κατασκχευὴν εἴληφεν" ὅτε 

πᾶς ἐπιορχῶν ἀσϑενὴς, o Φίλιππος .ἐπιορκεῖ, ἀσϑενὴς 
ἄρα Φίλιππος. Καὶ ζητῶν ἀποδεῖξαε, OT» χαλῶς συνε-' 

βούλευσεν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχεσθαι, προσέϑηκεν, ὅτι πᾶς 15 

ἄνθρωπος ϑνητὸς, δεῖ οὖν ὑπὲρ ἀρετῆς ἐθέλειν ἀποϑα- 
νεῖν" xal o Αἰσχίνης ξητῶν, ὅτι πονηρὸς ὁ Δημοσϑένης, 

προσέϑηκεν, ὅτι καὶ πλουτήσας τὴν αὑτὴν ἔσχε γνώμην, 

χαὶ οὐ διήλλαξεν 7] περιουσία TOY TQOJtoV' ὥστε ἀχριβῶς 
ἔχεε ὁ ὅρος, ὅτι ἡ ἀμφισβήτησις τῶν ῥητορικῶν ἐπὶ μέ- 30 - 

θους ἐστι" ταῦτα γὰρ οὐ περὶ ἀμφισβητήσεως ἐστι" καὶ 

τὸ μὲν πρῶτον τοῦτα᾽ τὸ δὲ δευτερὸν φαμὲν, ὅτι ix 
τῶν παρ᾽ ἑκάστοις νύμων ἢ ἐϑῶν ἐστιν ἡ ἀμφισβήτη- 

σις" πῶς φαίνεται ὃ Δημοσϑένης τῶν “Μοκρῶν τε μεμνη- 

μένος νόμου 43 xai λέγων, ὕτι “ακεδαιμόγιοι xal Θηβαῖοι 35. ᾿ 
otdexi τῶν παρ᾽ αὐτοῖς διδόασι τοιαύτας δωρεὰς, 55 καίτοι 

ταῦτα οὐχ ἐξ ̓ 4ττιχῶν νομίμων ἐστί" xci τοῦτο μὲν &ki- 

Tusvrai τινες" ἡ δὲ λύσις αὕτη, ὅτι οὐχ ἡ ζήτησις αὖ- 
τῶν ἐστι περὶ τῶν ξενιχῶν νόμων, ἀλλὰ περὲ μὲν τῶν 

Arrixcov ἡ. κατασχευὴ καὶ ἀμφισβήτησις εἰληπταί, πρὸς 30 

πίστιν δὲ xoà ἀπόδειξιν τὰ ξένα νόμιμα" εἰ μὲν γὰρ 

40 Aesch. de fals. leg. p. 569. Bekk, 41 contr. Timocr. 

p 714. 42 in Lept. p. 489. 
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τούτῳ ἣν αὑτῷ τὸ ξητούμενον, ὅτι Τὶ μοχράτης οὐκ ἐν. 

βρόχῳ τὸν τράχηλον ἔχων νομοϑετεῖ, ἐς τῶν ““οχρῶν 
γόμων ἣν 7 " ἀμφισβήτησις" χαὶ εἰ τοῦτο ἦν͵ ἐν τῷ πρὸς. 

“Μεπτίνῃν, ὅτε τὸ τῶν ἐφόρων καὶ τῶν γερόντων τάγμα, 
5 συγγίνεται παρ᾽ αὑτοῖς ἐκ τῶν “Ἰαχωνιχῶν νομίμων 5 
ἀμφισβήτησις" ἀλλ᾽ ἡ ξήτησίς ἐστι καὶ ἢ ἀμφισβήτῃσις, 

εἰ χρηστὸς ὁ Τιμοχράτους «νόμος ὁ δὲ μεμφόμενος τὴν 
' ἑτοιμότητα τοῦ νομοϑετεῖν xoi τὴν εὐχέρειαν ἐμνημόνευ- 

- “ εἴ ? 2 . 

σε ToU Aoxoov νόμου" ὅτι φοβερόν ἐστι παρ᾽ αὐτοῖς τὲ 

40 γομοϑετεῖν, διὸ καὶ χρηστοῖς ἀξὶ νόμοις χρώνται". χαέτοει 

αὐτὸς ὁ μεμφόμενος τὸν Aenrivm ὡς ἀφελόμενον τὰς 

δωρεὰς τῶν. εὐεργετῶν εἶπεν, ὅτι οἱ ἀλλαχοῦ πολῖται χαὶ 

᾿ μείζους παρέχουσι τῆς ἀτελείας δωρεὰς, καὶ τοὺρ £UEQ- 

γέτας τῶν ἰδιωτῶν᾽ δεσπόξας καϑιστῶσι. Περὶ τοῦ 

45 vouua DO évtog δικαίου ἢ καλοῦ ἢ συμφέροντος" 

ψομισϑέντος μὲν οὖν λέγει τοῦ νόμῳ τεϑέντος καὶ xv- 

ρωϑέντος ov γὰρ τὸ ὄντως δίχαιον ζητοῦμεν, ἀλλ᾽ ὅπερ 

ἂν 0 νόμος ὁρίζῃ δίκαιον" ποῦ γὰρ ἂν τις φαίη φύσει 
δίκαιον εἶναι τὸ ξενηλασίαν γίνεσϑαι ἢ τὸ μετοίχιον δι- 

40 δόναι τοὺς ξένους, ἢ πωλεῖσϑαε τοὺς ἀποστατοῦντας 

τῶν ξένων" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ νόμῳ κεχύρωται, μελετῶντες 
ἐξετάζομεν αὐτὸ ὡς δίκαιον" τὸ δὲ νομισϑέντος, νόμῳ 

ὁρισϑέντος" καλοῦ ἡ δικαίου ἢ.συμφέροντος" 
τρεῖς εἶσιν αἱ πρῶται παντὸς πράγματις ζητήσεις, ὕπαρ- 

25 Éig, ἐδιότης, ποιότης, καὶ ἡ μὲν ὕπαρξις ποιεῖ τὸν στο- 

χασμὸν, 7 δὲ ἰδιότης τὸν ὅρον, ἣ δὲ ποιότης τὰς λοι- 
πὰς στάσεις" ἐν γὰρ τῷ στοχασμῷ αὐτὸ τοῦτο, εἰ ὑπῇρ- 
Ev ἢ εἰ ὑπάρξει ζητοῦμεν, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ τὸ ἴδιον τοῦ 

nod; “ματος, ὅπως τὸ ὄνομα ὁρισϑῇ τοῦ πραχϑέντος" 
30 αἱ δὲ λοιπαὶ͵ στάσεις ἔχουσι τὴν ποιότητα. ᾿ξζήτηται 

οὖν ἐνταῦϑα , πῶς φησιν τὴν & ἰμφισβήτησιν εἶναι περὶ 

διχαίου 5 καλοῦ 5 συμφέροντος" τὸ γὰρ δίχαιον τῆς 

ποιότητός ἐστιν 1) δίκαιον ἢ ἄδικον, καὶ τὸ χαλὸν ἢ 
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καχὸν πάλιν ὁμοίως τῆς ποιότητος " χαὶ el “συμφέρον ἢ 
ἀσύμέρορον τῆς ποιότητος" . ἐξέπεσεν. οὖν O στοχασμὸς 

xai ὁ ὅρος" οὐδειιία γὰρ τούτων τῶν στάσεων περὶ δι- 

χαίου ἢ χαλοῦ ἢ συμφέροντος ξήτησις, ἀλλ᾽ ἐν μὲν τῷ 

στοχασμῷ περὶ ὑπάρξεως, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ περὶ τῆς ἰδιό- 5 
τητος" οὗ γὰρ ζητοῦμεν, εἰ πονηρὸν ἢ καλὸν τὸ τυπτῆῇ- 
σαι Δημοσθένην, ἀλλ᾽ εἰ τὸ τυπτῆσαι “ημοσϑένην ἴδιον 
τοῦ κληϑῆναι δημόσιον ἀδίκημα καὶ ἐν τῷ στοχασμῷ. 
οὐ ξητοῦμεν, & πονηρὸν ἢ ἀγαϑὸν ἡ τυραννὶς, ὡμολό- 
γηταε γάρ, ἀλλ᾽ εἰ τὸ ἀφορᾷν σημεῖόν ἐστι τοῦ ἐϑέ- 10 

Ly τυραννῆσαι" λέγων οὖν αὐτὸς περὶ. μόνου εἶναι τὴν 

ἄμφιεσβητησιν καλοῦ ἢ διχαίου ἢ συμφέροντος, περὶ τῆς 

ποιότητος μόνης λέγει τὴν ἀμφισβήτησιν τοῦ πολιτικοῦ 

ζητήματος, χαὶ ἀνάγκη ἀναντίῤῥητος, 7 μὴ εἶναι στά- 

σεις τὸν στοχασμὸν χαὶ τὸν ρον , 1] οὔσας ἐχτὸς εἶναι (8 

τοῦ ὅρου τοῦ πολιειχοῦ ζητήματος, καὶ οὕτως αὐτῆς 

τυγχάνειν τὸν ὅρον᾽ xai τὸ μὲν ζήτημα τοῦτο" διαφό- 
ρους δὲ λύσεις ἐπενοήσαμεν εἰς αὐτό" καὶ οἱ μὲν λέγου- 
σιν, ὅτι τὰ τρία εἴδη τῆς ῥητορικῆς΄ ἐν ἑνὶ περιλαμβα- 
yes, καλὸν μὲν τὸ ἐγχωμιωστικὸν, δίκαιον δὲ τὸ διχα- 20. 
γιχὸν, συμφέρον δὲ τὸ συμβογλευτιχὸν, ἢ ὅτι τὰ τῆς 
πραγματικῆς χεφάλαια λέγει" ἐπειδὴ γὰρ εἰς δύο μεμέ- 
ρισταε τὰ πράγματα, εἰς παρεληλυϑότα xol μέλλοντα, 
xci ὁ μὲν παρεληλυϑὼς πάσᾳς ἔχει τὰς στάσεις, ὁ δὲ 
μέλλων τὴν πραγματεχὴν προέχρινε καὶ τὰ αὑτῆς τίϑη- 15 
σε χεφάλαια, ἢ ὕτι καλὸν λέγει τὰς λογιχὰς στάσεις, 

δίκαιον δὲ τὰς νομικὰς, συμφέρον δὲ τὴν πραγματικὴν, 
χαὶ ἐν τούτῳ πάσας συλλαμβάνει τὰς στάσεις, ἢ ὅτι 

ταῦτα τελιχκὰ ὄντα κεφάλαια ἀναντιῤῥήτως ἐν πάσῃ στά- 
gti ἐμπίπτει" τούτων οὖν ἐμνημόνευσεν τῶν ἀναντιῤῥής- 80 
τως ἐμπιπτόντων, 1) ὅτε iv πάσῃ στάσει ὃ OxOmÜg μετὰ 
τὰ ἴδια χεφαλαια, καὶ εἰς ταῦτα ὁρᾷ, τὸ δίκαιον χκολασϑῆς- 

ναι τόνδε τινὰ, ἢ συμφέρον ἢ χαλὸν ἀφεϑῆναι" διὰ ταῦ- 
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τα οὖν περὶ τούτων μόνον διέλαβε τῶν κεφαλαίων" ev- 
ται δὲ αἱ ἀπολογίαν πιϑαναὶ μὲν, οὐχ ἀληϑεῖς δὲ, καὶ 

ἐφεξῆς ἴδωμεν nacag. Οἱ μὲν οὖν λέγοντες, ὅτι στερὶ 
τῶν τριῶν εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς διαλαμβάνει, λελήϑασιν | 

5 ἑαυτοὺς τὸ μέγιστον ἀγνοοῦντες, ὅτι ὁ σχοπὸς αὐτῶν οὐ 
περὶ ὅρου ῥητορικῆς ἔστιν, ἧς εἴδη ταῦτα, ἀλλὰ περὶ 9το- 

λιτιχοῦ ζητήματος" καὶ τὸ μέγιστον, ὅτι ἐγκώμιον οὐ ζή- 
τημά ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον ὁμολυγούμενον ἀγαθόν. Er 
δὲ λέγουσιν, ἀμφισβήτησις περὶ τοῦ χαλοῦ, ἐν οἷς φασιν 

4 , A e i] , 

- 40 αὐτὸν σημαίνειν τὸ πανηγυρικὸν, ἀγνοοῦντες τὴν φύσιν 
“τοῦ πανηγυρικοῦ καὶ τὸν ὅρον ἀγνοοῦσιν" ἡ μὲν yep 

, 2 3 L4 y 9 δ»ν Lodi | 

φύσις οὐχ ἀμφισβήτησιν οἰδεν, αλλ ἔπαινον xol αὐξησιν. 

τῶν προδόντων τινὶ ἀγαϑῶν ἐν τῷ πανηγυρικῷ γιγνομέ. 
νην" ὃ τε ὅρος τοῦ ἐγχωμίου αὐξησίς ἐστι τῶν ὁμολογου-. 

45 μένων ἀγαθῶν" ὡμολόγηται τοίνυν, ὅτι οὐ περὶ τῶν 
τριῶν εἰδῶν τῆς ῥητορικῆς διαλαμβάνει, τί yaQ^ ἂν καὶ 

᾿ βουλόμενος διέλαβεν 0 εἰπὼν iy: τοῖς ἀνωτέροιρ, Aye δὲ, 
ΕῚ “- 2 1 - ^ 3 » Ἢ 9. t - «t ? " 

OU τῆς ἀπὸ τῶν γενῶν εἰς εἴδη καὶ ἀπὸ τῶν OÀGOV εἰς μές 

Qr ταῦτα δὲ εἴδη ἤτοι ὅλα ἐστὶ τῆς ῥητοριχῆς, περὶ ὧν 

20 ἀρνεῖται παντελῶς τὸ λέγειν" οἱ δὲ λέγοντες, ore περὶ τῆς 

τῶν κεφαλαίων τῆς πραγματικῆς διαιρέσεως διαλαμβάνει, 
εὔηϑες νομίζουσιν, εἰ ὑπολαμβάνουσι μόνον πολιτιχὸν &-. 
vaL ζήτημα τὴν πραγματικήν" ἄλλως τὲ τὸ μέγιστον. x£- 
φάλαιον τῆς πραγματικῆς, χαὶ δι᾽ οὗ ἡ πᾶσα αὑτῆς ἔστι, 

25 σύστασις, τὸ νόμιμόν ἐστι, περὶ οὗ μνείαν οὐδεμίαν τίϑησι.. 

Τὸ. μὲν γὰρ καλὸν οὐδὲ χεφάλαιῤν ἐστι τῆς πραγματεχῆς,. 
ἀλλ᾽ ἐπεισαγόμενον τοῖς κεφαλαίοις, ὅπερ οὐδὲ καλὸν ἀλλ 
» - . » . 3 € , 3 * 

ἔνδοξον χαλεῖται" ἄλλως τὰ οὐδὲ. wg παραδειγμα αὑτὸ 
3 ' κε m 3 4 , 9 " " - , 

εἰσήγαγεν, OfttQ φασὶν ἀπὸ μέρους αὑτὸν τὸ nav βουλε- 

80 σϑαι δηλοῦν" εἰ μὲν γὰρ ἔλεγεν οὡσανεὶ. περὶ τοῦ δικαίου 
χαλοῦ ἢ συμφέροντος“, ἐδόκει μέρους μεμνῆσθαι 

πρὸς διδασκαλίαν τοῦ παντὸς, ἀλλ᾽ ὥσπερ τούτων͵ 
» , LM * 3 ovG5g μόνον τῆς ἀμφισβητήσεως οὕτως ἀπεφήνατο" οὐχ 

Ἂ 
αν 
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cy οὖν οὐδὲ περὶ τῆς πραγματιχῆς λέγων εἴη" oi δὲ 
“», «t “ — » , λέγοντες, ὅτι τὰ γένη τῶν στάσεων ἀγνοοῦσιν ἐμπίπτου- 

4 , . a * μ᾿ . 3 3, 

σαν τὴν μεταληψιν" αὐτῇ ydo ξξωϑέν ἐστι περὶ εἰσαγω- 

;js ἔχουσα τὴν ζητήσιν" ἐν γὰρ μεταλήψει περὶ οὐδενὸς 
, , , ΕῚ P d 4 ς e P4 4 3 

τούτων ξητησίς ἐστιν, οὔτε περὶ ὑπαρξεως, ovre περὶ ἐδι- 

ύτητος, οὔτε περὶ ποιότητος, εἷς ἃ ταῦτα ἀναφέρεται, 
ἀλλ᾽ εἰσαχτέον ὅλως τὸν ἀγῶνα, ἄλλως τε χἂν δεχώμεϑα 

τὰ γένη τῶν στάσεων αὑτὸν λέγειν, ὑπ᾽ οὐδενὸς τούτων 
ὁ στόχασμὸς, οὐδὲ ὃ ὅρος ἀνάγεται, ἀλλ᾽ ἐν ποιότητί εἰ- 

e e ΄-ᾧχ)Ἰ * € * 

σιν αἷ τμήσεις τῶν γενῶν, οὐδὲ αὐτὴ ovy ἡ ἀπολογία εὖ 
ἔχει" οἱ δὲ λέγοντος, ὅτι τὰ τελικὰ κεφάλαια ἐν πάσαις 
στάσεσιν εὑρεϑήσονται, ἠγνόησαν, ὅτί ποτὲ ἐστι τελικὰ, 
ταῦτα γὰρ ovx ἐν τοῖς ἀγῶσιν ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἐπι- 

λόγοις, τὰ δὲ ζητήματα τῶν ἀγώνων εἰσίν" πῶς ὁ ἀφεὶς, 
ὁ ἐπαγγειλάμενος διαίρεσιν ζητημάτων εἰπεῖν τοὺς ἀγῶ- 

- 3 ϑ 9 ὅ , 3 3 

vac τῶν ἐπιλύγων ἐποιεῖτο τινα μνημην; Προς δὲ το qv- 

σιχῶς ταῦτα τὰ κεφάλαια ἐμαίπτειν ἐν πάσαις στβρσεσιν 
ἐροῦμεν, ὅτε: οὐχ ἔννοιαι τὰ ζητήματα, οὐδὲ στάσεις ποι- 
οὖσιν, ἀλλὰ ἰδικαὶ κατασχευαὶ, χαὶ ταῦτα ἐν toig "tQoAs- 

5 

γομένοις ἱχανῶς ἀπεδείξαμεν, ἐν οἷς ἐλέγοαεν »οὗ δέτι "5.30 

ἐπαίνου ἐμπίπτει ἐν τοῖς ζητήμασι, τοῦτο ἤδη καὶ ἐγκώ- 
μιον ποιεῖ" xal ἐνταῦϑα οὐχ εἰ κοιναί τινες ἔννοιαν 
ἐμπίπτουσιν, ὅτι καλὸν τὸ χολασϑῆναι τόνδε ἢ ἀφεϑῆ- 
vaL Jj τε τῶν τοιούτων ζητημάτων εἰσὶν, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν. 
ἰπεισαγόμενα. τὰ γὰρ ζητούμενα ἀνάγκη περί τινος εἶ- 25 
ναι τῶν τριῶν, ὑπάρξεώς φημε, ἰδιότητος, ποιότητος. 
Λείπεται τοίνυν ἐπταῖσϑαι τὸν ὅρον, καὶ ix προςϑήκης 

, » ^ , € , «t 3 e 

μόνης ἰάσϑαι δυνασϑαι" ἡ δὲ προσϑήκη evt ἀμφισβή» 
τησις λογικὴ ἐπὶ μέρους ἐκ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις νόμων ἡ 
ἰϑὼν περὶ ὑπάρξεως xoi ἰδιότητος καὶ ποιότητος xol τοῦ 30 
νυμισϑέντος καλοῦ ἢ δικαίου ἢ συμφέροντος" οὕτως γὰρ 

35. Cod. οὐκέτι. 

Rhetor, Y. 3 

* 
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ἂν αἱ πᾶσαι συμπεριλαμβάνοιντο στάσεις" εἰ δέ τις ζητεῖ 
τὴν μετάληψιν, ἐροῦμεν, Ott 7 μεταληψες ἐκ τῶν λογικὼν 

καὶ νομιχῶν συνίσταται" αὗται δὲ ἐμπίπτουσιν ἐν τῇ 

ποιότητι, ἢ ἐστε μνήμη ποιότητος, καὶ αὐτὴ ἡ φύσις cu- 
. 5 τῆς καὶ ἡ ὕλη ἔγκειται ἐν τῇ ποιότητι, εἰ καὶ μὴ ὁ σκο-᾿ 

πὸς τοῦ. λόγου καὶ αὐτῇ ἂν ἐμπεριλαμβάνοιτο vo δὲ 
ἐπειδὴ περὶ γενῶν ἣν μόνων ὃ λόγος, ὡς αὐτοί φασιν, 

ἐξέπιπτεν" ἐνταῦϑα δὲ, ἐπειδὴ περὶ σχοποῦ συμπεριλαμ- 
, » 1 , 1 à € , - 

βάνεται, ἔνϑα γὰρ γένη ἐστὲ τὰ οὁριζόμενα, οὐδὲν τῶν 

10 ἐπεισαγομένων χατὰ συμπλοχὴν συμπεριλαμβθανεται" ἐν 
οἷς δὲ ὁ σχοπὸς τῆς φύσεως τῆς ποιότητός ἔστι, πάντα 

τὰ ἐκ ποιότητος καὶ φυόμενα συμπεριλαμβάνεται. 
Ἢ καὶ πάντων ἅμα ἢ xal τενῶν" τοῦτο μεγί- 

, στὴν ἔχει καὶ ov τὴν τυχοῦσαν ἔχει τὴν ζήτησιν" πῶς γὰρ 

πάντων ἅμα ζήτησις γίνεται, πᾶσαι αἱ στάσεις μία ἂν 
εἴη στάσις, χαὶ εἰ τινῶν ἐν ἑνὶ ξζητήματι πλείους εὑρεϑή- 
σονται στάσεις, τί οὖν βουλόμενος προσέϑηκε, πλὴν εἰ 
μῆτε πταῖσμα" ἴδωμεν δὲ χαὶ εἰ τοῦτο ἀπολογίας" oi μὲν᾽ 

20 οὖν νομίσαντες αὐτὸν περὶ τῆς πραγματικῆς λέγειν ἐν 

τοῖς ἀνωτέροιρ. , κἀνταῦϑαἃ τῷ πταίσματι ἠκολούϑησαν᾽ 
λέγουσι γὰρ, ὅτε ἡ πραγματιχὴ ἐνίοτε χαὶ. δὲ ἑνὸς καὶ 
διὰ πλειόνων μελετᾶται χεφαλαίων * τοῦτο οὖν ἐστι τὸ 

Ναὶ πάντων ἅμα 7 τινῶν" εἰ δὲ λέγουσιν, ὅτι διὰ τὴν 

25 μετάληψιν τὴν ἔγγραφόν ἐστιν αὐτῷ ὁ λόγος, ὅτε οὐδέ- 

ποτε '᾿μόνη μελετᾶται, ἀλλ᾽ ἕτερον ἐπαναφυόμενον ἔχει 

ζήτημα τῇ παραγραφῇ τὸ τῆς εὐθυδικίας" οἱ δὲ λέγοντες, 
ὅτι ὡς περὶ γενῶν ἄνω στάσεων διαλαμβάνει ἐνταῦθα, οἱ 
δὲ τὴν ἐπιπλοχὴν καὶ τὴν συγγένειαν τῶν στάσεων, ὅτι 

30 πολλάκις πραγματικὴ κατὰ στοχασμὸν εὑρίσχεται , xai 

ἐνίοτε πραγματικὴ xarà ᾿ἀντινομίαν" ὃ πατὴρ. ὃ τὸν vi- 

ὃν τυραννοῦντα ἀνελὼν xol ἀξιῶν μὴ γράφεσθαι μετὰ 

τοῦ σχήματος, νόμου τοῦτο χελεύοντος, . καὶ τῆς χατὰ 

| 

a - , [i et * , 2 J » e? 

| 45 δύναται παντὼν cuo εἰναι ζητησίς; εἰ γὰρ ἔστιν  OTE- 



| 

| 

| 
| 
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| στοχασμὰν, ol βουλόμενοι τῶν πολιορκουμένων τὰς πύλας 
ἐξαίφνης ἀνοιξάντων" καὶ ἕτεραι δέ εἶσι πολλαὶ στάσεων 
ἐπιπλοκαέ" ἢ ὅτι ἐν τοῖς στοχασμοῖς στάσεις περὶ χεφᾷ- 
cux γίνονται, ὥσπερ ὁ Δημοσϑένης, ὁ τὸνϊ παραπρε- 

᾿ σβείας μελετῶν ἀντιϑέσεις μεταστατικὰς καὶ ἀντιστατι- 
χὰς χαὲ ἀντεγκληματικὰς τιϑείς " ὅτι δὲ ἡ ἀντίληψις τὸ 
χεφάλαιον , χα " μετάληψις γὰρ αὑτῷ τυγχάνει οὖσα, 3 
χαὶ ταῦτα oUx ἀεὶ πάντα ἐμπίπτει, ἀλλ᾽ ἐνίοτε ἐχλείπου- 
s cw, ex ἡ ἀντίληψις καὶ ἡ μεταληψιῷ, ὅταν μὴ ag 
ὧν αὐτός τις ποιήσας ἢ κρίσις, καὶ ὅταν ἀτελὴς, ἢ ἀπὸ 
τῶν 5 πραγμάτων πᾶσαι, αἵ τὲ νομιχαὶ καὶ λογικαὶ, ἐμπί- 
πτουσιν" ὅταν δὲ ἀπὸ ῥητοῦ ἢ τὰ ἀπ᾽. ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 
ἀντιϑεεικαὶ μὲν οὐκ εὑρεϑήσονται; vouixol δέ" ὅταν δὲ 

απὸ πραγμάτων, τὸ ἐναντίον ἑξέρα ἀπολογία, ὅτι μὲτὰ 

0 

τὸν στοχασμὸν πᾶσαι αἱ λοιπαὶ στάσεις τοῖς ἀλλήλων 15 
χεφαλαίοες μελετῶνται χατὰ τὴν τάξιν μόνον ἐναλλαγῆς 
ruvog προργενομένης . TÉ οὖν ἐστι καὶ πάντων ἅμα καὶ 
τινῶν; τὸ ἑνίοτε ἄλλα πολλὰ ἐμπίπτειν χεφάλαια,. ἢ αἱ 
ἀντιϑετικαὶὰ στάσεις τέσσαρες οὖσαι δι᾽ ἀλλήλων μελε- ᾿ 
τῶνται, ἢ ὅτι αἱ κατασχευαὶ ἀεὶ τῶν στάσεων κοιναὶ εἰ- 30 
σι" καὶ εἰ καὶ μὴ κεφάλαια εὑρίσκονται, ἀλλ᾽ οὖν ἔννοιαι 
ἐχόμεναι ἀλλήλων ἐμπίπτουσιν" ἢ ὅτι 9j πραγματιχὴ τὸ 
μὲν δίχαιον ἔχει διὰ τῶν ἀντιϑετικῶν μελετώμενον, τὸ 
δὲ γύμιμον διὰ τῶν νομίμων, τὸ δὲ συμφέρον στοχαστι- 

χῶς" xoi τούτου παράδειγμα 0 Δημοσϑένης ἐν τοῖς χα- 25 

τὰ ᾿Ανδροτίωνος καὶ ἀντιληπτιχὸν ἀντιτεϑειχὼς κεφά- 

luv. οιἴδηήσει" τοίνυν τοῦτον τὸν ἐρόπον πάσας εἰλη- 
γέναι τὰς βουλὰρ" , Xi λύσεις μεταληπτικώς, »οὐ γάρ ἐστι 

πώποτε μνήμη, ὡς κατὰ τοὺς γόμοὺς ἐπράχϑη“, xoi τὴν 
2E 

πρὸ αὑτοῦ ἀντιτίϑησιν ὃ χατὰ ἀντινομίαν ἐργασίαν, ὅταν 30 

Myn* ,0 νόμος φησὶ, τῇ βουλῇ μὴ ἐξεῖναι μὴ ποιησαμέ- 

1 Cod. oro». 2 Cod. τυγχάνουσα. ὅ Cod, go ut 

$Süpra p. 28. — 4 Cod, ἀνείϑεσινι 

d. 
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n! τὰς τριήρεις αἰτῆσαι τὴν δωρεὸν" , τοῦτο γὰρ ἀντι- 
vonia ἐστὶν" καὶ λύσας αὐτὸ xarà ῥητὸν xal διάνοιαν, 
,0yd δὲ αὖ τοὐναντίον ἡγοῦμαι περὶ τούτων δεῖν τὰ τρο- 
βουλεύματα ἐκφέρειν μόνον, περὶ ὧν χελεύουσιν οἱ νόμοι“. 

5 χαὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς συλλογισμὸν τέλειον ἐργασάμενος, ἐν 
οἷς ἀποδείκνυσιν, ὅτι τὸ ἐρωτῆσαι ταῦτόν ἐστι. τῷ GLTN- 

σαι, λέγων, καίτοι τοὺς μὴ αἰτοῦντας μηδὲ αἰτεῖν ἄξι- 

οὔντας οὐδὲ ἐπερωτᾷν προσήχει τὴν ἀρχήν" ὅτι δὲ τὸ 

συμφέρον στοχαστιχῶς ἐξετάζεται, xai εὔηϑες ἂν εἴη δει- 

40 χνύναι" ὅταν γὰρ ὃ Δημοσϑένης λέγῃ δ, »ἀλλ᾽ ὦ ταν οὐ 

βουλήσεται" , τοῦτο ὁμολογουμένως στοχασμός ἐστι" καὶ 

ὅταν παράλληλα τιϑεὶς λέγῃ, No σωζομένων μὲν Ὅλυν- 

ϑίων ἐν Μακεδονίᾳ ἔσται ὁ πόλεμος, φϑειρομέγων δὲ 
τίς αὐτὸν κωλύει δεῦρο βαδίζειν; Θηβαῖοι; μὴ λίαν πικρὸν 

45 εἰπεῖν ἢ, καὶ συνεισβαλοῦσιν“, 7 ἀκριβέστατα στοχαστε-- 
κῶς κατασκευάζει" xol ὅταν λέγῃ, ,,ὡς ἄδεια τεϑήσεται 
τοῦ παρανομεῖν" , ὡς ἐν τῷ κατὰ “Αριστοχράτους λέγεε" 
se μὲν γὰρ μηδεὶς ἦν, ὃς ἤμελλεν ὃ ὁμοίως τῶν ὑμετέρωνθ 

νόμων χαταφρονήσας τὰ αὐτὰ. γράφειν, ἧττον &y ἣν δει-. 

20 vóv* νῦν δὲ ὄντων oUx ὀλίγων“" ταῦτα παντά στοχαστι- 

κῶς ἐξετάξεται; ἀρίστη οὖν ἂν εἴῃ αὕτη 7 ἀπολογία . 

"En δὲ xoi τοῦτο προρτιϑέμενον. λύσει τὴν πᾶσαν ἀμφε- 

' σβήτησιν, ὅτι ὁμολογουμένως οὐ περὶ στάσεων ἐνταῦϑα 
διαλαμβάνει, ἀλλὰ περὶ τοῦ παντὸς γένους ἐστὶ TOU πο- 

35 λιτικοῦ ξητήματος. ἹὩμολόγηται δὲ, ὅτι ἐν τῷ πολιτικῷ 
ξητήματί εἰσί τινες κατὰ συμπλοκὴν στάσεις xol ἁπλαῖ, 

ὡς ἐν τῷ στοχασμῷ καὶ ὅρῳ καὶ ἐν ἀντιλήψει" τοῦτο οὖν 

5 Cod. ποιησαμένης, Dem. contra Ándrot. p. 595. ποιησα-- 

μένη. 6 Olynth. I. p. 16. 7 Cod. συνεισβάλλουσιν. Dem. 

Olynth. I. p. 16. συνεισβαλοῦσιν. 8 Contr. Áristocr. p. 652. 

τοῖς ἀδικεῖν βουλησομένοις αὖϑις ὑμᾶς ἄδειαν δώσετε. 9 Dem. 
contra Aristocr, P. 552. τῶν συμφερόντων ὑμὶν ὀλιγωρήσας γρα- 

qu», ἴσως ἂν ἧττον ἥν δεινόν. 
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ἠϑέλησε σημᾶναι, ὅτι πολλάκις ἐν «αὐτῷ καὶ πλείους εἰσὶ 
ζητήσεις. Τὸ γὰρ ὡς ἀληϑῶς χαλὸν ἢ συμφέρον ἢ τὰ 
τοιαῦτα ζητεῖν οὐ ῥητορικῆς, αὑτὸς γὰρ ἐξηγήσατο, ὃ τί 

ποτέ ἔστε τὸ νομισϑὲν, διδάσχων, ὅτε οὐ περὶ τοῦ ὄντως 
ἀληθῶς δικαίου ξητοῖμεν, τοῦτο γὰρ φιλοσοφίας ἔργον, ὅ 

xal ἱκανῶς ἡμῖν ἔγχει ἡ ἐξήγησις τοῦ ὅρου τοῦ πολιτικοῦ 
ζητήματος" τὴν δὲ ἀμφισβήτησιν ταύτην ἀνάγκη περὶ τὰ 
πρόσωπα γίνεσθαι καὶ πράγματα. ᾿Αχόλουϑος ἐντεῦϑεν 
f ζήτησις τῆς ὕλης τοῦ πολιτιχοῦ ξητήματος" προῤῥη- 
ϑείσης ree τοι ἀποδειχϑείσης ἐν τῷ προοιμέῳ, ὡς ἐστι 10 

τέχνη ἡ ῥητορικὴ, καὶ προΐλεϑέντος τοῦ σχοποῦ χαὶ ἐπ᾿ 

αὐτῷ διδασχαλίας προςγενομένης τοῦ πολιτιχοῦ ζητήμα- 

τος, ἀναάγχη τὴν ὕλην εἰπεῖν, ἀφ᾽ ἧς ἐργασϑήσεται" ἐπει- 

δὴ γὰρ ὁ σχοπὸς αὑτῷ, ὡς αὐτός φησιν, περὶ τῆς διαι- 

ρέσεώς ἐστι τοῦ πολιτιχοῦ ζητήματος, τοῦτο δὲ ἐστι περὶ ! 
τῆς ἐργασίας, ἀναγχαῖον ἦν, ἀφ᾽ ὧν κατασχευάξεται λέ- 

yt», ἵνα τὴν ἐργασίαν διδάξῃ" Tí οὖν φησιν, ὅτι τὴν 
ἀμφισβήτησιν ταύτην τὴν λογικὴν τὴν ἐπὶ μέρους καὶ 

περὶ τοῦ γομισϑέντος δικαίου ἢ χαλοῦ ἢ συμφέροντος, 

ἣν ἐν τῷ ὅρῳ προέταξεν, ἀνάγχη περί τὸ πρόσωπα γίνε- 20 - 

σϑαι xol πράγματα, . Ti μὲν οὖν βούλεται τὸ, "ἀνάγκη 

γέλοιον ζητῆσαι“; ἀναντίῤῥητον γὰρ, ὅτι λογικῆς οὔσης 

τῆς ἀμφισβητήσεως ἀναγχαίως ἢ “πρόσωπα ἢ πράγμᾳτα 
ἤμελλεν αὐτὴν ποιεῖν, τί γὰρ δεῖ ἕτερον ; λέγει. οὖν ἐπά- 
γων" πλείστη δήπου διαφοῤὰ, τουτέστι πρσσώπων πρὸς 25 
πρόσωπα xci πραγμάτων πρὸς πράγματα“. ἀλλ᾽ οὐ 
ταύτην λέγειν, ἀλλὰ τὴν τοῦ γένους ἑκατέρου διαφορὰν 
λέγει" ἐξ ὧν δὲ ἐν τοῖς ἐπαγομένοις διακρίνει προσώπων 

τε διχφορὰν τιϑεὶς xol ἰδίᾳ πραγμάτων, καὶ ἀφ᾽ ὧν 
προςτίϑησιν" ,,Ὅν τοῖς ἐπιγνοῦσει ῥάδιον τὰς διαιρέσεις 50 ᾿ 
ἤδη ποιεῖσθαι τὰς εἰς τὰ λεγόμενα χεφαλαια“. ἑνὶ τοί- 
γυν λόγῳ τὰς στάσεις ἡμᾶς πάσας διδάσχει, διδασχων 
ζητεῖν χαὶ φυλάττειν τὰς τῶν. προσώπων καὶ πραγμάτων 
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διαφορὰς, καὶ ὅτι oUx εἰχῆ αὑτῷ τοῦτο εἴῤηται, Oxo- 
πήσομεν πρῶτον, ὅσον ἥ τῶν πραγμάτων ἰσχύει διαφο- 
ga. Ἐὰν γὰρ ὁρίσωμεν ; πορνοβασχὸς δέκα νέους κω- 
μάξοντας ἀνεῖλεν, ἀσύστατόν ἐστιν ὁμολογουμένως " τὸ ᾿ 

5 πρόσωπον. “δὲ ἀμείβων καὶ εἰπὼν ,,ἢ στρατηγὸς 7 φιλό- 

σοφος 7 ἀριστεὺς, ἢ τῶν ἐπαινουμένων προσώπων“ στ8- 

ποίηχα συνεστάναι τὸ ζήτημα" καὶ τὴν στάσιν ἀντέγκλη- 

. μα" τὸ γὰρ εὐδόχιμον τοῦ πῤοσώπου δύναται τοῖς τὰ 

αἰσγρὰ πῤῥάττουσιν ἀντεγκαλεῖν τὸ δικαίως ἐφ᾽ οἷς ἡ- 

10 σέλγαιναν ἀνῃρῆσϑαι" ἐπὶ δὲ τοῦ πορνοβοσκοῦ ἡ περὶ τὸ 
πρόσωπον ἀδοξία οὐχ ἔχει τὸ μέμψασϑαι τοῖς ἀσελγαί- 
γουσιν ἐπὶ δὲ πραγμάτων ὁμολογουμένως πλείστη ἣν ἡ 

διαφορά " ὃ γὰρ τὸν πεπονϑύτα αἰτιώμενος ἀντέγκλημα 
ποιεῖ xal ἕτερον αἴτιον εἶναε λέγων τοῦ πράγματος μεε- 

15 τάστασιν, καὶ ὁ ἐπ᾽ ἐξουσίας εἶναι τὸ πραχϑὲν ἀντί- 
ληψιν, xal. ὃ περὶ μέλλογτος ζητῶν πραγματικὴν, καὶ, 

ἵνα μὴ χαϑ' ἕχαστον λέγωμεν, ἕχαστόν τι τῶν χρημά- 
των τοῦ πράγματος, ἀμειβόμενον ἑτέραν οἷδε γιγνομένην 

τὴν στάσιν; διὰ τοῦτο οὖν προστίϑησι τὸ, ὕλως εἰ δὲ- 

20 αἱρεῖσϑαι δύναται, διδάσχων, ὡς ἕχαστον τούτων ἀμει- 
βόμενον καὶ ἀσύστατον καὶ συνεστηκὸς ποιεῖ, καὶ ἐτέ- 
ραν. δὲ στάσιν ποιῆσαε δύναται. | 

Τῶν ovv προσώπων τὰ μὲν oic τέ éavTec 

τ πρώτῃ τοίνυν διαίρεσις, τῶν προσώπων τὰ μὲν ἐξετάξεταε, 
$5 τὰ δὲ οὔ" τὸ OP ἐξετάξεται ἀναγκαῖον ζητῆσαι, ὃ τί ποτέ 
— ἐστιν" ἐξετάζεται οὐδὲ ἀμφιβάλλεται, ὥς τινες φήϑησαν" 

oU γὰρ ἀμφιβάλλομεν, εἰ *? Αἰσχίνης ἐστὶν ὃ χρινόμε- 

γος ἐν τῷ παραπρεσβείας, ἢ «Δεπτίνης ἐν τῷ πρὸς “1ε- 
πτίνην, ἢ Τίμαρχος ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου, ἀλλ᾽ ἐξ- 

δ0 ετάζεσϑαι χυρίως ἐνταῦϑα ὡς καὶ x τῶν ἐπαγομένων 

μηνύεται, ὅτι τοῦτο βούλεται λέγειν ὃ τεχνιχὸς, οὕλην 

- 

40 Ced. ἢ. Ald, p. 87. 1. 44. 
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xal ἀφορμὴν παρέχεε τῷ λόγῳ; 8 ἐστι πρὸς ἀπόδειξιν 
τοῦ προχειμένου xol κρινομένου συντελεῖ. Τόπον δὲ. 

ἄλλως ἐπέχει προσώπον᾽ τὸ ἄλλως ἐξηγήσατο τὸ 
πρότερον ἀντὶ τοῦ εἰκῇ καὶ οὐδὲν πρὸς τοῦτο λυσιτε- 
λοῦν, ὅπερ συντελεῖ τὰ ἐξεταζόμενα᾽ roUro δέ ἐστι πρὸς 

. εἴ - , 1 3 ? 345 ! » 

τὴν ὕλην rov λόγου καὶ τὴν αἀποδειξιν" ἐξήτησαν. δέ τι- 

ὅ 

, , τ' ’ , 

veg , TÉ δήποτε ἔφησε ματὴν εἰναι πρόσωπον, καὶ τί δήποτε," 

εἰ ΣΣ μηδὲν συντελοῦν πρὸς τὴν χρείαν τοῦ ζητήηματός ἐστιν, 
ὕμως ἐπάγεται λεγόμενον, ὅτε οὐδὲν ἂν πραχϑείη πρᾶ- 
γμά τε προσώπου χωρὶς, ἀλλὰ δεῖ προὐφεστηκέναι τὸ 
ποιοῦν τοῦ γενομένου πράγματος, καὶ φυσικήν τινα τά- 
E» ἔχειν τὸ πρῶτον εἶναι τὸ πρόσωπον τοῦ πράγματος" 
διὰ τοῦτο οὖν, ἐπειδὴ οὐκ ἣν δοκεῖν αὐτῷ 1? πεπρᾶχϑαι, 
μὴ ὕντος toU δοχοῦντος πεποιηχέναε, εἰ καὶ ὕλην πρὸς 
τὸν λόγον παρέχει, ἀλλὰ σγῆμα πρὸς τὸ δοκεῖν γεγε- 

γῆσϑαι τὰ πρᾶγμα" τὸ γὰρ παρίστατό 13 τις ἐπ᾿ ἐρη- 
μίας νεοσφαγεῖ σώματι, ἀπόδειξιν μὲν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν 

παρέχει τοῦ γεγενῆσϑαι τὸν φόνον" σχῆμα δὲ τοῦ ye- 
γενῆσθας αὐτὸν παρέχει" ἐὰν γὰρ εἴπω, ὅτι παρίστατο 
Δημοσϑένης , αἱ ἀποδείξεις ἱχαναὶ, ὡς ϑαῤῥὼν τῇ ón- 20 

τορεχῇ δυνάμει, ὡς Νικάδημον ἀνελὼν πρότερον, ὡς 

᾿Δρίσταρχον πείσας τῶν ὁμοίωμ ἐπιϑυμητὴν γενέσθαι" 

ταῦτα οὖν πάντα xoà τῷ κατηγόρῳ συντελοῦντα πρὸς 
ὕλην ἀποδείξεως τυγχάνει, χαὶ τὰ ἐναντία τῷ ἀπολο- 

γουμένῳ, ὅτι ἃ τοὺς ** αἰχμαλώτους λυσάμενος καὶ τῆς 
πόλεως χηδόμενος, ὃ δημαγωγίας ἐρῶν, ὁ σώφρονος 
βίου φρωντίσας οὐκ ἂν εἴη, εἰκότως τὸν φόνον πεποιη- 
xuc* ὥρα τοίνυν, ὡς ἐνταῦϑα μὲν ἐξεταζόμενον τὸ πρόσ- 
onov ὕλην παρέχει, τοῦτο δέ τι γίγνεσϑας ἢ μὴ yiy- 
γεσϑαε" τὸ δέ τις ὕλην μὲν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν παρέχει" τοῦ 

41 Cod. τὰ μηδὲν — ὅλως ἐπάγεται, scripsi εἰ — ὅμως. 
12 Ald. p. 87. 1. 206. - 43 Cod. ἵστατο, Ald. p. 88. 1. 2. nup 
ioruro. 14 Cod. τρεῖς. Ald. p.-88. 1. 11. 

'30 
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δὲ συστῆναι τὸ πρᾶγμα ἀφορμή τις xal γένεσις καὶ 
σύστασίς ἐστιν. ᾿Ἐζήτησαν δέ τινε, τί δήποτε προσ- 

πων καὶ πραγμάτων ἐπαγγειλάμενος εἰπεῖν διαίρεσιν 
προέταξε πρῶτον τὴν τῶν προσώπων: Καὶ λέγομεν, ὅτε 

δ προὔφέστηχε τὸ ποιοῦν τοῦ ποιουμένου, καὶ φύσει τὰ 
πρόσωπα τῶν πραγμάτων ἐστίν" οὐ γὰρ προχϑείη πρᾶ- 

γμα μὴ προῦφεστῶτος προσώπου" εἰκότως οὖν περὶ τῆς 
τῶν προσώπων διαιρέσεως πρῶτον διαλαμβάνει. ᾿Επειδὴ 
δὲ τὰ ποιοῦντα τῶν γινομένων πρῶτα τυγχάνει, τῶν 

40 δ᾽ αὖ ἐξεταζομένων ἰσχυροτάτην μὲν ἔχει δύναμιν τὰ 
ὡρισμένα καὶ κύρια, ἐπειδὴ περὶ ὕλης ἐστὶν αὑτῷ ὃ λό- 
γος xal ἀφορμῶν ἀποδείξεων, ἡ πᾶσα ζήτησις εἰχότως 
ἀπὸ ἰσχυροτέρων ἄρχεται" ἰσχυρότερα δέ ἐστι ταῦτα 
ὕλην τὰ πλείονα καὶ ἀφορμὰς παρασχεῖν" ποῖα δέ ἐστιν, 

18 ἅπερ avrog φησιν ὡρισμένα xal xiu y τὸ γὰρ κύριον 

ὃ τί ποτά ἐστε δῆλον" ὡρισμένα δὲ εἰπὼν καὶ τὴν φύ- 
σιν σημαίνει τῶν πραγμάτων xai τὴν τέχνην ἀσφαλίζεται" 

τὶ δέ ἐστιν, 0 λέγει; 1 ἡ μὲν φύσις. ὅτι ὡρισμένα λέ- 
yu. ὧν ἐν ταῖς ἱστορίαις ἡ ποιότης. παρείληπται, xai 

20 οὔτε προσϑεῖναι οὔτε ἀφελεῖν τι τῶν ἐχ τὴρ ἱστορίας. 

οἷον οὐκ ἂν εἴποιμεν Σωχράτην ῥήτορα, οὐδὲ Anuo- 

σϑένην γενναῖον, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ Αἰσχίνην τὴν ἀρχὴν 'ἀχμά- 
σαντα, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖόν ἔστε ταῦτα περὶ τῶν προσώπων 
εἰδέναι, ὅσα παρὰ τῆς ἱστορίας εἰλήφαμεν" ἢ μὲν οὖν 

$5 φύσις τοῦ προσώπου τούτου γνωρίζεται, ἡ δὲ τῆς τέ- 
xvne ἀσφαλεια, ὅτε οὔτε προσϑεῖναι οὔτε ἀφελεῖν ἐστι 
παρὰ λαμβάνοντος πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἀνάγχη ταύτῃ χω- 

Qv πρὸς τὰς ἀποδείξεις τοῦ τοιοῦδέ τινος ζητήματος, 

ὅταν q τῷ ὡρισμένῳ ἡ ἱστορία ᾿φανερά " ἡ μὲν οὖν ἐξ- 
80 ἤγησις αὕτη" ὃ μέντοι τεχνικὸς ἐπαγγειλάμενος ἡμῖν δια- 

φορὰν προσώπων xoci πραγμάτων εἰπεῖν ἀριϑμὸν μὲν 

15. Cod, 6 φλε, scripsi ὃ λέχει: τ 
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ὀχτὼ εἶναί φῆσιν, τάξιν δὲ πρῶτον καὶ δεύτερον εἶπε, 
xci τὰ ἑξῆς, ἥτις καὶ ἢ τοῦ χυρίου πρὸς τὰ ἑξῆς δια- 

φορὰ ἢ τῶν ἄλλων πρὸς τὰ πρῶτα, οὐδ᾽ ὁτιοῦν εἶπεν" 
ἀπούσης δὲ διαφορᾶς περιττὸν 7 τάξις" τάξεως δὲ oU- 

σης &veyxaioy ἡ διαφορά" πῶς γὰρ ἂν εἴη τάξις, εἰ 5 
μηδὲν διενηνόχασιν ἀλλήλων, ὡς αὐτός φησιν, οὧν πλεί-" 
στη δήπου διαφορά "“ xai. ἕτερον ἑτέρου τίνα ἔχει δια- 
φςορὰν καὶ ἀλλοίαν 16 ἀφορμὴν πρὸς τὸ παραδχεῖν λό- 
γον, αὑτὸς μὲν οὖν παρῆκεν, εἴπωμεν δὲ ἡμεῖς" τὰ μὲν 
οὖν ὡρεσμένα καὶ χύρια, ταὐτὸν γάρ ἐστιν εἰχότως, τὴν 10᾽ 
πρώτην ἔχει τάξιν, διπλὴν τινα λόγων ἀφορμὴν παρ- 

ἐγοντα, τήν T8 ἀπὸ τῆς ἱστορίας, ἣν περὶ τοῦ ὑποχει- 

μένου “προσώπου περιειλήφαμεν, καὶ τὴν. ἀπὸ TOU ::Q0- 
κειμένου πράγματος" σαφέστερον δὲ ἐπεξέλθωμεν ἐπὶ τῶν 
παραδειγμάτων" εἰ χρίνοιτο Δημοσϑένης προδοσίας, ὃ 18 

τε χατήγορος ἕξει τὴν ῥητοριχὴν δύναμιν καὶ τάδε, ὡς 
αὐτῷ ἐξεῖναι εἰς δικαστήρια φοιτῷν χαὶ ὡς ἐξ ἀρχῆς 
Φιλοχράτεε σύνεστιν xol τὰ ἄλλα, οἷς αὐτὸν Αἰσχίνης 
διαβάλλειν πειρᾶται" ὁ δὲ ἀπολογούμενος τὰ ἐναντία, 
ὡς ἀγαϑὸς ἀνὴρ καὶ πανταχοῦ σπεύδων πρὸς τὸ τὰ 30 
τῆς πολιτείας σώξεσϑαι δίκαια xol πανταχοῦ διελέγχων 
χαὶ κατηγορῶν «Αἰσχίνου, καὶ ποιότητα παρέγων χαϑα- 
Qa» TOU “Ῥομίξεσϑαι μὴ προδοσίας ἔγκλημα ἔχειν" αὕτη 
μὲν οὖν ἡ ἀπὸ τῆς ἱστορίας ποιότης, 7 δὲ ἀπὸ τοῦ προ- 

χειμένου, οἷον ὡς ἐπὶ τοὺ παρεστάναι ἢ ἑτέρου τινὸς 18 

τῶν σημείων τοῦ στοχασμοῦ" παράδειγμα δὲ σαφέστε- 

pov ἐστιν" “Δλέξανδρος 17 ἑλὼν Δαρεῖον ἔγραψεν “48η- 
γαίοις. ὡς ἐν τοῖς λογισμοῖς εὑρὼν Δημοσϑένην πεντη- 

χοντα τάλαντα εἰληφότα, καὶ χρίνεται᾿ Δημοσϑένης παρ᾽ 
᾿ϑηναίοις, ὅπερ ἔφαμεν ἐν τῇ ἱστορίᾳ αὐτῷ συντελεῖν 30 

πρὸς τὸ μὴ δοχεῖν εἶναι προδότην, καὶ τὸ προχείμενον 

46 Cod. ἄλλοι dy, 47 Cfr. Ald. p. 91. 1. 16, 
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πρᾶγμα , ὅτι “Ἵλέξανδρος ἐχϑρὸς, ὅτε Μακεδόνες ooi | 

τῷ Δημοσϑένει, ὅτι οὐκ ἂν ἁλόντων τῶν βασιλέων rcx. 
γράμματα ηὐρίσχετο, ὅτι εὐπρόσωπος ἡ ἐξέτασις τοῦ 
Δημοσϑένους, οἷᾳ καὶ πρότερον περὶ Φιλίππου τοῦ σια-- 

5 τρὸς γέγονε" ταύτην οὖν ἔχει φύσιν πρὸς τὰ ὡρισμένεαε 
χαὶ χύρια, τήν τε ἀπὸ τῆς ἱστορίας τῆς φϑασάσης ze. 

τὴν ἀπὸ τοῦ προχειμένου πράγματος" τὰ δὲ παραδεέ--: 

γματα αὐτοῦ Περικλῆς Δημοσϑένης χαὶ τὰ τοιαῦτα 
. ὁμοίως ἀπὸ τῆς ἱστορίας εἴληπται, ἵνα καὶ σαφεστέραν 
40 ἔχῃ τῆς ὕλης τὴν πίστιν. 

Δευτέραν δὲ πρός τι". πρός τι !* μὲν οὖν ἐστε 
τὰ πρός ἕτερον ἔχοντα τὴν σύστασιν, οἷον, ὡς αὐτός 
φησι, πατὴρ, υἱὸς, δοῦλος, δεσπότης" οὔτε γὰρ πατήρ 
εἰμε μὴ ὑφεστηχάτος υἱοῦ, αὔτε δοῦλος μὴ ὄντος δεσσεό-- 

45 του" ἡ μὲν οὖν φύσις τοῦ ὀνόματος αὕτη" δευτέραν δὲ 
εἰχότως ἔχει τὴν τάξιν, ὅτι διπλῆν μὲν οὕτως, μίαν μεὲν 

τὴν ἀπὸ τοῦ προχειμένου πράγματας, ἑτέραν δὲ τὴν 

ἀπὰ κοινῆς φύσεως, & ἐστι πρὸς ἀπόδειξιν γνωμικὰ ok 
χκαϑολιχκὰν καὶ ἀναντίρῥητα καὶ πᾶσι δοχοῦντα λέγεεν, 

40 ὅτε τὸ δοῖλον δεσπόταις πολέμιον, xol ὅτε πατὴρ οὐκ 

ἂν εἴη δύσνους υἱῷ, καὶ ὅτε ζῆλός τις 'τοῖς ἀδελφξωῖς 

ἕπεται" ταῦτα οὖν ἀυσιχὰ ὄντα xal γνωμικὰ ὑλὴν τινὰ 
. καὶ ἀφορμὴν àx τῶν πᾶσι δοκαύντων δίδωσιν, ἥττονεε 

δὲ ἐστι τῆς πρώτης, ὅσῳ τὰ ix τῶν χοινὼῶν πίστεων 

35 ἥττονα τυγχάνει τῶν ἐκ παραδειγμάτων" τὰ μὲν yep 
παραδείγματα ἐκ τῆς πείρας ἔχδε τὴν πίστιν, τὰ δὲ ἐκ 

TO» χοινῶν πίστεων ἐκ τῆς ἐννοίας" χαὶ παραδείγματα 

μὲν τὰ ἐχ τῆς ἱστορίας, ὧν 7 πεῖρα τὴν πίστιν ἔχεε » 

χοιναὶ δὲ πίστεις, ἀφ᾽ xv οἱ πλείονες ἕγναιαν τινα TOU 

30 τὸ δέ τε οἴτως ἔχειν λοαγιξζόμεϑα. 

Τρίτην τὰ διαβεβλημένα" διαβεβλημένα τὰ 

18 Cod. πρός τι semel tantum habet: posui bis. — Cfr. 

Ald. p 94. 
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μεμισημένα, ὧν ἡ κατηγορία βλάβην οὐ προστίϑησι͵ τῷ 
ἀχροατῇ, ἀλλὰ προλήψει τινὶ καὶ ὑπανοίᾳ πονηρίας εἰσ- 

ἄγεται πρὸς τὸ δικαστήριον " ἃ γὰρ συχοφάντην χβίγων 
ἣ μοιχὸν " τε τῶν τοιαύτων καὶ πρὶν ἐλέγξαι τῷ τῆς 
γραφῆς ὀνόματι διαβολὴν ἐμπεποίηχε τῷ χρινομένῳ᾽ 5 

ταῦτα οὖν συντελεῖ οὐχέτε πρὸς ἀπάδειξιν, ἀλλὰ πρὸς 

καταδρομὴν, καὶ ἔστιμ ἐπιλογικὰ xol ὅσον εἰς τὸ παρ- 
οξῦναε" καὶ ἡ μὲν ἀπόδειξις τηύτων ἡσϑένησε, καὶ ἐκ 
τοῦ προχειμένου πράγματος μάνον ἔχει τὸν ἔλεγχον" 
ἡ δὲ καταδρομὴ ἔῤῥωται τῷ τὸν ἀχροατὴν μὴ ἄχϑε- 10 
σϑαι ταῖς διαβολαῖς, ἀλλ᾽ ἡδέως πρὸς τὴν προγεγενη- 
μένην ὑποψίαν τῆς ταῦ προσώπαυ διαβολῆς αὐτὴν δέ- 

γεσϑαι. Τὸ οὖν 0Àow αὐτῶψμ ἐστι χαταδρομὴ καὶ ἐπί- 
λογος. Ἔξήτησαν δέ τινες, πῶς ἐν τοῖς. χρινομένοις 

προσώποις τοὺς μοιχοὺς ἔταξεν, οἱ γὰρ μοιχοὶ οὐ χρί- 15 

voyrat, ἀλλὰ χολάζονταε, οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς ὁμολογουμένοις 

πονηροῖς συνάγανται δικαστήρια, ἀλλὰ κολάσεις" ἐροῦ- 
μεν, ὅτι ἕως ἂν περὶ ξητήματος ἀμφισβήτησις οἷδε τοῦ 

πράγματος, πᾶσα δὲ ἀμφισβήτησις ἀγνοουμένου πρα- 
γματός ἐστιν ἐξέτασις "δῆλον. ὡς οὐ περὶ ὁμολογουμέ- 20 
γου μοιχοῦ τὸν λόγον ποιδῖται" πῶς οὖν ἂν &i)) ἀμφισ- 

βήτησις ἢ ὕλη ζητήματος τὸ ὁμολογούμενον, ἀλλ᾽ ὡς ἐν 
ὑπονοίᾳ. καὶ διαβολῇ τυγχάναντος, μοιχοὺς οὖν καὶ ἐν 
ὑπονοίᾳ τοιαύτῃ τυγχάνοντας. 

Τετάρτην τὰ ἡϑιχα"  ἐνταῦϑα τινες ἐνόμισαν 25 
xci τῶν - δοχούντων ἠχριβῶσϑαι τέχνην ῥητοριχὴν καὶ 
ἐπελάβοντο τοῦ τεχνικοῦ λέγοντες, ἐλλελεῖρϑαι τὰ ἐσχη- 
ματισμένα, xoà προστιϑέασιν ἕτερον εἶδος προσώπων τὰ 

ἐσχηματισμένα, χαχῶς εἰδότες, ὡς οὐδέποτε πρόσωπον 

ἐσχηματισμέχον τυγχάνει, ἀλλὰ πρᾶγμα, xci οὐδέν ἐστιν 30 

Ἶ προσώπου κατασκεύασμα τοῦ ἐσχηματισμένου, ἀλλ᾽ 

ἐχ τῆς üane καὶ τὰ παραδείγματα μηνύσει τὸ λεγόμε- 
γον" τὸ γὰρ Δημοσϑένους πρόσωπον καὶ αὐτὸς φησι 

͵ 
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τῶν ὡρισμένων εἶναι καὶ κυρίων, καὶ 7 πεῖρα δὲ δεί- 

κνυσιν᾽ ὅταν 0 Δημοσϑένης μετὰ τὰ ἐν Χαιρωνείᾳ ἕαυ- 
τὸν προσαγγέλλῃ, ἀπ᾽ εὐθείας τὸ ζήτημα" ὅταν δὲ ἔχῃ 

᾿ τοιαύτην τινὰ πλάσιν, ὅτι ὁ Φίλιππος δέδωκε τοῖς 48η- 

δ ναίοις αἵρεσιν , ἢ τὸν Δημοσϑένην ἢ τὰς τριήρεις ἔχειν, 
ἤἥτησε τρεῖς ἡμέρας εἰς βουλὴν xal ἑαυτὸν προσαγγέλλεε, 

ἐσχηματισμένον τὸ ζήτημα" οὗ γὰρ Δημοσϑένης ἄπο- 

ϑανεῖν βούλεται, ἀλλ᾽ ὀνειδίσαι τοῖς ᾿4ϑηγαίοις τὸ ὅλως 

τοιαύτην χαταδέξασϑαι βουλήν" iv ἀμφοτέροις οὖν τοῖς 

40 ζητήμασι ταὐτόν ἔστι πρόσωπον, ἡ δὲ τῶν πραγμάτων 
διαφορὰ ἐσγηματισμένον ἐποίησε τὸ ξήτημα" xà» λέγω- 

μεν, ὅτι 0 Θεμιστοχλῆς χατηγορίας ἡχούσης ix Acxc- 

δαίμονος ; ὡς κοινωνὸς ὧν εἴῃ τοῦ Παυσανίου, ἀξιοῖ κρί- 

γεσϑαι, 7. στάσις ἐστὶ πραγματικῆς" ἂν δὲ προσϑῶμεν, 

45 τι νόμου ὄντος, προδότου μηδὲν εἶναι γνώρισμα , οἷον 
- οὗ Θεμιστοκλέους παῖδες, ἵνα μὴ τὴν ἱστορίαν παραδρά- 

μωμεν, ὡς φυγάδος μνημονεύοντες ἀξιοῦσι χαϑαιρεῖσθα, 

τὰ τείγη, ὁμολογουμένως ἐσχημάτισται τὸ ζήτημα, xol. 
ταῦτα τῆς αὐτῆς ὄντα στάσεως, οὔτε γὰρ πεῖσαι ἐλπί- 

30 ζουσι τὸ καϑελεῖν ra τείχη, οὐδὲ τοῦτο σπουδάζουσιν, 

ἀλλ᾽ ὀνειδίσαι τοῖς ᾿Α'ϑηναίοις ὁ ταῦτα κατασχευάσας 

εἰχύότως προδοσίας ὑπόνοιαν δέχοιτο. 'Ev» ayworégoig 
οὖν ταὐτὸν τοῦ Θεμιαστοχλέους πρόσωπον, ἡ αὐτὴ loro- 
ροία" ἡ δὲ πλάσις τῶν πραγμάτων ἐνήλλαξε, καὶ τὸ μὲν 

25 ἐποίησεν ἐσχηματισμένον, τὸ δὲ ἀπ᾽ εὐϑείας" καὶ ἀφέν- 
τες τὰ ὡρισμένα τῶν προσώπων καὶ ἐκ τῶν ἄλλων εἴδω- 
μὲν... Ὅταν εἴπωμεν, πατὴρ καὶ νἱὸς κατὰ ταὐτὸν ?? 

. ἐστρατεύσαντο, xol ὁ μὲν υἱὸς ἔλειπε τὴν τάξιν" ὁ δὲ 

πατὴρ ἠρίστευσε, νόμου ὄντος, τὸν μὲν ἀριστέα αἰτεῖν ὃ 
80 βούλεται γέρας, τὸν δὲ λιπόντα τὴν τάξιν φεύγειν πα- 

νοικησίᾳ, ἀξιοῖ ὃ πατὴρ εἰς τὸ χέρας μεῖναε τὸν υἱόν" 
i . 

19 Cod. κατ᾽ αὐτόν. Scripsi κατὰ ταὐτύν. 



EPMOIENOYZ TE ANHN 45 

αἴτησίς τίς ἐστε χαϑαρὰ καὶ οὐδὲν duo ἔχει" ὅταν δὰ 
τὰ πράγματα ἐναλλάξω καὶ em, ὅτι φήμης οὔσης συν- 
iym TQ) πατρὶ τὴν γυνᾳῖχα τὴν τοῦ παιδὸς, μετὰ τὴν 
ἀριστείαν ὃ μὲν αἰτεῖ μένειν τὸν παῖδα μετὰ τῆς γυύαι- 
χὸς, ὃ δὲ φεύγειν ἀξιοῖς, ὁμοίως μὲν ἡ στάσις ἡ αὐτὴ 
μένει" ἐσχηματισμένον δὲ γίνεται τὸ ζήτημα" οὕτως οὖν 

ἢ τῶν πραγμάτων ἐναλλαγὴ ποιεῖ τὰ ἐσχηματισμένα ; 
xci OUY ἡ τῶν προσώπων᾽ ἐν ἀμφοτέροις γοῦν πατήρ τὰ 
χαὶ παῖς ἐστιν, ὕπερ ἐστὶ τῶν πρός" τι" ἡ δὲ τῶν πρα- 
P “μάτων ἐναλλαγὴ "ἐσχηματισμένον ἐποίησε; τὸ ζήτημα . 
ἀφέντες οὖν τὴν τούτων ἐξέτασιν χοινῆν' ἁπάντων εἶγαι 
προσώπων χαὶ ἐχ τῆς τῶν πραγμάτων ποιότητος συνι- 

σταμένην, ἐπὶ τὰ ἑξῆς χωρῶμεν, ,τετάρτην 35 τὰ ἠϑιχά."“ 
ἐντεῦθεν ἀφεῖσα τὴν ἀπόδειξιν ἡ τέχνη ἐπὶ τὴν ὑπόχρι- 
σειν μετῆλθεν" ἐπειδὴ γὰρ n συστᾶσα πᾶσα τοῦ LQuo- 
γένους τέχνη 70s, ἣν νῦν ἡμεῖς μετεῖμεν, οὐχὶ δημαγω- 

»γίας τινὰ ἔχει ταξιν, ἀλλ᾽ ἐπιδεικτικῆς χρείας ἐξέτασιν, 
διὰ τοῦτο χαὶ προσεδέησεν. αὑτῇ ὑποχρίσεως" τὰ οὖν ἡ- 
ϑικὰ τετάρτην εἰληφότα τὴν τάξιν πρὸς. ἀπόδειξιν μὲν 

10 

15 

οὐδ᾽ ἡντινοῦν συντελοῦσιν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὴν ἐξέτασιν εἰς 20 
τοῦτο σπεύδουσαι ἔχουσιν, ἀλλὰ τὴν ὑπόχρισιν καὶ ζήτη- 
σιν καὶ σχηματισμὸν τοῦ δύνασϑαι σγῆμα προσώπου 
ποοσομοιοῦσαι; διὸ καὶ ἡϑικὰ προσηγόρευται, ?* ὡς ἢ- 
Sovc μίμησιν ἔχοντα , καὶ οὐ κατηγορίας οὐδὲ ἀποδεί- 

ξεώς τενὰ ποιότητα. Τὰ γὰρ πολλὰ τῶν ἡϑιχῶν & τις 25 
τεχνικῶς ματέλϑοις πρὸς ἀπόδειξιν. κατασχευάζων, χαὶ 

ἀσύστατα ποιεῖ" δὲ γὰρ ἐροῦμεν, ὅτι ὃ γεωργὸς συνεχῶς 

τὴν γυναῖχα εἰς ἄστυ χατιοῦσαν ἀποπέμπεται, καὶ εἰ 

πειρώμεϑα αὐτὸ ἀποδεικνύναι ὡς ἔγκλημα, τὸ εἰς ἄστυ. 

χατιέναι ἀπερίστατον ἂν εἴη" ov γὰρ δὴ ἐροῦμεν πεοί- 
1 a - 

στασιεν εἰναι) O χοινῇ πάντες OL ἐνοιχοῦντες πράττομεν" 

20 Cod. τὸ γὰρ τὴν. 21 Cfr. Ald. p. 101. 1. 12. 

30 
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xci ἐπὶ ἑτέρου ξητήματος: εἰ λέγδιμεν, ὡς δυσχόλου παῖς 

ὑλισϑήσαντος ἐγέλασε τοῦ πατρὸς xol ἀποκηρύττεται" 
ὁμοίως εἰ πρὸς ἀπόδειξιν σπουδάσωμεν τοῦ δειχνύναι ἔγ- 
κλημά τε xci πταῖσμα τὸ γελᾷν ἀνυπεύϑυνον ἀεὶ, kixó- 

8 τως ὃ λόγος καὶ τὸ ζήτημα ἔξω περιστάσεως" ὑποχρινό- 
μενον δὲ ῥᾷδιον κατὰ μίμηδιν ov δυνέδτηχεν, ὅταν ὑπο--" 
χρινώμεϑα δυσχόλου τραχύτητα xti κατηφῶν καὶ τὸ πᾶν 

ὑτιοῦν τῶν γινομένων μέμφεσθαι, οἷς ἡ χωμῳδία τὰ 
πολλὰ χαίρει" xal ὁ «“Ζυσίας πρὸς τὸ γενναιότερον τοὺς 

40 λόγους ἐξάγει" τοῦτο φαμερῶς ὁ παρὰ Aißavip 22 gy Jo- 
γερὸς μηνύει, προσαγγέλλων ἑαυξὸν, ἐφ᾽ οἷς ὁ γείτων πε-᾿ 
πλούτηχεν. εἰ γὰρ ἀνέλοις ἐνταῦϑα τὴν τοῦ φϑονοῦντος 
ὑπόχρισιν, ζήτησις μὲν οὐδεμία τυγχάνει, καὶ γελωτὸν ἂν 

. εἴη τὸ πρᾶγμα. ov γὰρ εἴ τις πλουτεῖ, τοῦτο χαϑελοῦ»- 
15 ταὶ ζητοῦντες οἱ δικασταὶ, ἀλλ᾽ εἴ τις ὑποχρίνοιτο. Τὸ 

τέταρτον εἶδος τῶν προδώπων ἐπεξείργασται, καὶ κὥμῳ- 
δίας οὐδὲν ἀπηλλαγμένην δείκνυσι τὴν ῥητοριχὴν τέχνην. 

Πέμπτην τὰ χατὰ συμπλοχὴν δύο προση- 
γορι ὦν. ἀσϑενησάσης λοιπὸν τῆς ὕλης, δύο προσώπων 

20 ποιότητες '&lg ἑνὸς" γρείαν συναγονΐταὶ" γέαρ πλούσιος" 

οὐτὲ yuQ τὸ νέον εἶναί τινὰ ἀπόδειξίς ἐστιν τοῦ tOÓS τε 

 ftottiy ,. ἀλλὰ προσδεῖ τῷ μὲν τὸ βούλεσϑαι, τῷ δὲ τὸ 
δύνασθαι" διὰ τοῦτο οὖν συνἤχϑη Χατὰ ταὐτὸν ἀμφό- 

τερα πρὸς τὸ κρίσιν ἐχδέξασϑαι τὸ πρᾶγμα" συμπλακέν- 
25 τὰ δὲ ἐὶς ἄμφω δύναται χρίσιν ἐχδέξασϑαι. ἀνα δέξα- 

σϑαί φησιν, οἱονεὶ ὕλην παρασχεῖν καὶ ἀφορμὴν λόγου, 
οὐ yc μόνον ἢ ζητηδίς ἔστι περὶ τῆς κατηγορίας ἢ ἀπο- 

λογίας * εἰ οὖν δεξαίμείδα τὸ χρίσιν ἐκδέξασϑαι ἀντὶ τοῦ 

εἰς δικαστήριον ἐνεχθῆναι, βονομερῆ τὴν ἐξέτασιν moi- 

80 οὔμεν ὡςιμόνῳ τῷ κατηγόρῳ ἁρμόζουσαν. “ἄμεινον 

"οὖν τὸ χρίσιν ἐκδέξασϑαι, οἷον ὕλην καὶ λόγων ποιότη- 

τα χαὶ ἀφορμὴν παρασχεῖν. 

22 Tom, IV. p. 159 — 180, Reisk. 
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| Ἔκτην' τὰ κατὰ συμπλοκὴν προσώπου καὶ 
| πράγμ ατος.. Ἔτι ἀσϑενησάσης τῆς ὕλης προσεδέησε καὶ 

| πράγματος τοῦ προσώπου πρὸς τὸ Eyew ἀφορμὴν λόγων, 
| οἷον μειράκιον καλλωπιζόμενον φεύγει πορνείας" τὸ γὰρ 
| χαλλωπίξεσθϑαι πρᾶγμα ὃν πρόσχειται τῷ προσώπῳ. 8 

Ἑβδομην, τὰ ἁπλᾶ προσηγοριχά" ἁπλὰ προσ- 

ηγορικά ἐστε τὰ μηδὲ μίαν ἐπεισαγωγὴν ἔχοντα ἔξωϑεν, 
ἀλλὰ χοενὴν τὴν ἁπάντων ποιάτητα " διὸ * καὶ προσηγο- 
ριχὰ ἐχλήϑη διὰ τὸ xoi ὕλην xol ἀφορμὴν λόγων ἐχ 
τῆς περὶ ἑκάστου προὐποχειμένης ἐννοίας γίνεσθαι, οἷον 40 

εἰ λέγοιμεν στρατηγοὶ ἡ ῥήτορες, οὐ περὶ τοὐδὲ τοῦ ῥή- 

τορος λέγομεν ἢ τοῦδε, ἀλλὰ κοινὰς ἔχομεν περὶ τῶν 

ῥητόρων ἐννοίας, eig ὕλην λόγων προφεδρομένας" τί δέ 

ἐστι τοῦτο μᾶλλον ἴσμεν, ὅτε ῥήτορες συχοφαντοῦσι, δι- 

χαστηρίοις σχολάξουσι φιλοπράγμονές᾽ εἰσιν.. Ἔχομεν 48 
μὲν οὖν ἐχ τούτων xol τὸ ἐναντίον, ὅτι δημαγωγοί εἰσεν 

οἱ ῥήτορες xci τὰ πολλὰ τῆς πόλεως χήδονται, xai σύμ- 

βουλοι ἀγαϑοὶ, ἀπὸ τῆς χοινῆς ἐννοίας, ἧς ἔχομεν περὶ 

τῶν πραγμάτων, ei ἀφορμαὶ τοῦ λόγου ἡμῖν ἐπιγίνονται" 
ταὐτὸν δὲ xol περὶ τῶν στρατηγῶν καὶ ἑτέρων τοιούτων 10 
τις ὑπολάβοι, ἔχει οὖν τὰς ἀποδείξεις εὐθύς" xowij πᾶν: 

τες περὶ πάντων ἐννοίας ἔχομεν τῶν προσώπων. 
Ταυτὶ δὲ δῆλον μὲν, ὡς καὶ xad ἕν ἐμπί- 

πτει τοῖς ζητήμασι xol χατὰ πλείονα. διελὼν 

τὴν τῶν προσώπων ποιότητα ἐδίδαξεν, ὡς οὐκ' ἀναγκαῖον 28 
ἰδίᾳ ἱχάστην ἐξετάξεσϑαι, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε xol πλείονες 

ποιότητες εὑρίσκονται κατὰ ταὐτὸν xol ἀφορμαὶ καὶ μία, 

(rs χαὶ τὸ μὲν παράδειγμα ὃ 0 αὐτὸς εἴρηχεν, αὑτίκα Oo, 
δημοσϑένης χαὶ πατὴρ ἣν καὶ ῥήτωρ χαὶ στρα- 
τηγός" ἐπὶ τῶν χυρίων ἀρμόξουσι καὶ ὡμολόγηται τὰ 50 
ὡρισμένα καὶ κύρια πλείονας ἔχειν ποιότητας xv γὰρ 
——Ó—Ó 

1 Cfr. Ald. p. 108. 1. 8. : 

! 
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ΑἹἰσχίνην.λάβης καὶ ἁπλοῦν πρὸς ῥητοριχόν" ῥήτωρ γὰρ 
καὶ πρέσβυς, x&v ἐθέλῃς εἰπεῖν διαβεβλημένον ὡς σερο--: 

δότην καὶ ἕχαστον ἁπλῶς 'τῶν xvgiov προσώπων «τλεέο-- 
να ἔχει" ἔστι δὲ καὶ ἐκτὸς τῶν χυρίων εὑρεῖν ἐν ἑνὲ προσε-- 

b πῳ πλείονας ποιότητας αὐτίκα ἣν λέγοιμεν, ὅτι τρεσαρε-- 

στεὺς τὸν υἱὸν ἑταιροῦντα ἀπέσφαξε, χαὶ χρίνεται φονεὺς 
τρισαριστεύς" ἐνταῦϑα οὖν καὶ ἁπλοῦν προσηγοριχὸν ἔστε 

καὶ πρός τι, πατὴρ γάρ᾽ (TE OU μόνον χατὰ μίαν ἑκά--: 

στην, ἀλλὰ xoi κατὰ πλείονας ἀνάγχη ἐμπίπτειν τὰς 
40 ποιότητας τῶν προσώπων. ᾿ 

Δεῖ δὲ περὶ ἑχάστου τῆς δυνάμεως Ótc- 
γνόντα ,)ρήσασθϑαι, ὡς ἂν ὃ καιρὸς διδῷ" ἐν-- 
ταῦϑα δείκνυσιν ἑαυτὸν ἐνδεῶς εἰπόντα τὴν τῶν προσώ-- 
πων διαφοράν" κελεύων γὰρ ἰδίᾳ περὶ ἑκάστου γνῶνεε 

45 τῆς δυνάμεως εἴρηχεν, ἀλλ᾽ οἶδεν μὲν οὖσαν τὴν διαφο- 
ρὰν, ovx ἐδίδαξε δέ. 

Ὡς ἂν ὃ καιρὸς διδῷ" τοῦτο" περὶ τὼν χυρίων 
μόνων ἀρμόξει, ἐν γὰρ τοῖς ἄλλοις αἱ αὐταὶ καϑόλου 

ποιότητές εἰσιν ἂν δὲ τοῖς χυρίοις ἄλλοτε ἄλλη, καὶ δεῖ 

20 τοὺς καιροὺς φυλάττειν, καϑ' οὖς τὸ ζήτημα μελετῷμεν, 
ἵνα ταῖς προῦπαρξάσαις πράξεσι χρησώμεϑα" οἷον ἐπεὶ 
παραδείγματος, εἰ χρένοιτο, ὁ Δημοσϑένης ὡς συμβουλεύ-- 

σας βοηϑεῖν ᾿Ολυνϑίοις, οὐκ ἂν ἔχοις εἰπεῖν, ὅτε καὶ πρὸς 

Φίλιππον ἀπελϑὼν ἀπεσιώπησεν, οὕπω γὰρ γέγονεν OU- 
25 δέν" ἢ ὅτι συνεβούλευσεν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχεσϑαι, οὐδὲν 

γὰρ τοιοῦτο συμβέβηχεν" ἀλλὰ δεῖ τὰ πρὸ τούτων μόνα 
ϑεῖναι" xol πάλιν εἰ κρίνοιτο ὃ αὐτὸς Δημοσθένης ὡς 

συμβουλεύσας βοηϑεῖν Βυζαντίοις καὶ Χεῤῥονησιώταις, 
μνήμην μὲν ἕξεις .τῶν ᾿Ολυνθίων, οὐδέπω δὲ τῶν περὶ 

$0 Χαιρώνειαν" τοῦτο οὖν κελεύει φυλάττεσϑαι τὸν χαιρὸν 
τῶν πραγμάτων, καϑ'᾽ ὃν μελετᾶται τὸ ζήτημα xol τὰ 

προὺ- 

2 Cfr. Ald. p. 141. 
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προυπαργμένα τοῖς προσώποις λέγειν" τινὲς δὲ xowor 
αὐτὸ λαμβάνουσι καὶ λέγουσιν, ὡς ἂν ὃ χαιρὸς διδῷ, ὡς 
ἂν εὔκαερον ἤ, τουτέστι χρήσιμον, εὔηϑες δὲ, ἐπὶ γὰρ 
τῶν ἄλλων προσώπων navra δεῖ τὴν αὑτὴν rev τάξιν, 
εἰ γὰρ λάβοιμεν τὸ πρός τε, οὕποτε μὲν ἔγοιμεν ἀπὸ 5 
τῆς χοενῆς φύσεως αὐτὸ χκατασχευάζειν, ποτὲ δὲ οὔ. Εἰ 
γὰρ λάβοιμεν διαβεβλημένον, οὔποτε μὲν ὡς ἐπαινούμενον 
αὐτὸ λαμβάνομεν, ποτὲ δὲ ὡς διαβεβλημένον" ἄλλοτε δ᾽ 
ἂν τις ἐξετασῃ τὸ αὐτὸ πρόσωπον, τὴν αὐτὴν ἔγει ποιό- 
τητα" ἄδηλον οὖν, ὅτι περὶ τῶν προσώπων μόνον ἁρμό- 10. 
ζει τὸ, ὡς ἂν ὁ "χαιρὸς διδᾷ, ἐπὶ μέγιστον ἂν κατασχευ- 

ασϑὲν, οἷον ζήτημα τῷ ϑέλοντε φιλονείχως δέχεσθαι τὸ 
ἀπαιτεῖν ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις δεῖξαι χαιροῦ διαφο- 
ρᾶν ἐναλλάττουσαν τὴν ποιότητα, ἀλλ᾽ ἡ λύσις αὕτη, 
ὅτι προσέϑηχεν, ὡς τὰ χύρια ἰσχυρὰ καὶ ἀναγκαῖα καὶ 15 
τὰ πολλὰ ἐν αὐταῖς παρέχεταε, διὸ περὶ αὐτῶν λέγει, ἐξε- 
ταζόμενα, ὕλην παρέχοντα καὶ ἀφορμήν. 

Καὶ δεῖ τοῖς ἐγκωμιαστεχοῖς ἀχολουϑοῦν- 

τα τόποις χγρῆσϑαι τοῖς ἐμπίπτουσιν" τόποις 

μὲν οὖν . ὡμολόγηται ὅτε χεφαλαίοις λέγει, μέγεστον 30 

δὲ σφάλμα γέγονεν αὐτῷ xai τὸ αὐτὸ τῷ προτέρῳ τῷ 
λέγειν, ὡς ἄν ὃ καιρὸς διδῷ" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ μόνον 
περὶ καιρῶν διαλαμβάνει, καὶ ἀνάγχη , ἢ τὰ λοϊπὰ μῇ 
εἶναι πρόσωπα, ἕως ἂν 7 πρόσωπα, ἢ σφάλμα εἶναι τὸ 

περὶ χυρίων μόνον εἰρῆσϑαι, τὸ γὰρ λέγειν τοῖς ἐγχω- 15 
μιαστιχοῖς ἐπὶ μόνων χυρίων ἐστίν" οὔτε γὰρ τοῦ πρός 
τι ἐστὶν, οὔτε τοῦ διαβεβλημένου, οὔτε τοῦ κατὰ φυμ- 

πλοχὴν, οὔτε τοῦ ἁπλοῦ προσηγορικοῦ ἐστιν ἢ γένος ἢ 

πατρίδα, ἢ τε τῶν ἐγχωμιαστικῶν εὑρεῖν" διὸ οὖν κατὰ 

ταὐτὸν τὰ ἐγχλήματα, ὅτε τε μίαν πάντων εἶπε ποιότη- 30 
τα, ὅπερ ἀδύνατον διαφορᾶς οὔσης" πῶς γὰρ ἂν εἴη 
ἑπτὰ διαφορῶν οὐσῶν οἷόν τε, τὰ ἑπτὰ μίαν ὕλην ἔχειν 

καὶ τὸ ἐλλείπειν τὰς τῶν ἄλλων ποιότητας καὶ ἅμα τῇ 

Rhetor. V. 4 
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᾿διαφορᾷ διδάξαι καὶ τὴν αἴξίαν, δὲ’ ἣν διαφέρουσιν τοῖς 

ἐμπίπτόυσιν ἢ τοῖς χρησιμεύουσιν᾽ οὐδὲ γὰρ πάντως χρη- 

σιμεύει κατ᾽ αὐτὸν" αὐτίχα τῷ Δημοσϑένει οὐχ ἐχρησέ- 

, Ato ἀπολογουμένῳ ὑπὲρ αὐτοῦ μνημονεῦσαι «τοῦ γένους. 

δ τῷ δὲ «Αἰσχίνη κατηγοροῦντι χοήσιμον, διὸ εἶπεν" »ἽΣ χύ- 

ϑης βάρβαρος ἑλληνίξων τῇ φωνῇ," ? καὶ ἐξεεάσαι τὸν 

Γυύυλωνα καὶ τὴν μητέρα τοῦ Δημοσϑένους Σχυϑίδα τὸ 

ἀρχαῖον οὖσαν, ἅπερ παρῆκε παντελῶς ὁ “δΔημοσϑένης 

καὶ οὔτε ἐπήνεσε τὸ γένος, οὔτε μνείαν τινὰ ἐποιήσατο" 

10 τὰ δὲ πεπραγμένα αὐτῷ περὶ Χεῤῥονησετῶν καὶ τὰ ἄλ- 

λᾳ τούτῳ * μὲν ἔπρεπεν εἰπεῖν, Aioxivn δὲ σιωπῆσαι" 
καὶ πάλιν ἐπὶ Αἰσχίνου τῷ Δηποσϑένει ἔπρεπε μνημο- 

γεῦσαι τῆς δυσγενείας τῆς Αἰσχίνου, καὶ τῆς ἀνατροφῆς 

ὡς πονηρὰ , οὐχέτι δὲ μνημονεῦσαι τῆς δημαγωγίας xal 

45 τοῦ σώφρονος βίου, οὐδὲ τῶν στρατειῶν, ὧν ἐσερατεύσα- 

το, οὐδὲ τῶν στεφάνων, ὧν. ̓ἐστεφανωτὸ διὰ ἀριστείαν" 

ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν τούτοις κέχρηται, φυλάττεται δὲ τού- 
των τὴν μνήμην ὃ Δημοσϑένης" καίτοι ταῦτα avro 
“τῶν ἐγχωμιαστικὼν ἐστι. 

20 Τοῖς ἐμπίπτουσιν, οἷα τοῖς χρηδυρεύουσιν, ἵνα 
μὴ ἑξῆς πᾶντα λέγῃς τὰ ἐγχωμιαστικὰ,) ἀλλὰ τὰ Gouo- 
ζοντά σοι πρὸς τὴν προχειμένην χρείαν, ἢ τοῖς ἐμπέίπτου- 
σιν, ὅπερ ἐστὶν o ἄνω, Uc ὃ καιρὸς διδῷ,“ τοῖς χατὰ τὸν 

χαιρὸν, χαϑ' ὃν τὸ ζήτημα μελετᾶται συμβὰίνουσιν" ὡς 
λῃ γὰρ ἔφαμεν, εἰ πρὸ τῶν ἐν Χαιρωνείᾳ χρίνοιτο Anuo- 

σϑένης, οὐχ ἕξει «Αἰσχίνης εἰπεῖν, »Ππαρενόμησιν ὁ δεί- 
λαιος τὴν μόνην καὶ πρῶτον αὐτὸν προσειποῦσαν πατέρα 

ἀπολέσας ," 5 οὕπω γὰρ ἤν γενόριενος" ἢ τοῖς ἐμπίπτου- 
. σι τοῖς πρὸς τὴν γρείαν, ἵνα 5 ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῖς ἔρ- 

80 γόοις, ἀφ᾽ ὧν καὶ, ἐν τοῖς ἑξῆς διελὼν τὸν στοχασμὸν AP 

5 Contra Ctes. p. 441. Bekk. 4 Cod. τούτων, scripsi τούτῳ, 

5 ἀπολέσας, quod abest ἃ cod., inserui ex Aesch. in Ctes. p. 406. 

Bohk. ] 
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zu* φύσιν ψυχῆς καὶ σώματος δεῖ τηρεῖν καὶ πράξεις, 

οὐδαμεοῦ δὲ γένους ἢ πατρίδος ἢ τῶν ἄλλων τῶν dyxe- 

μαστεκῶν ἐμνημόνευσεν. 

Οὐκ ἐπιδέχεται δὲ ἐξέτασιν τὰ τε ἰσά ζον» 

τα καὶ τὰ ἀόριστα διόλον" ἀναγκαίως δὲ πδοσέθη- 5 
χε τὸ διόλου" βραχεῖα γὰρ ἐμπεσοῦσα διαφορὰ ἐξέτασιν 

παρέχει" 5 γὰρ τὸν μὲν δῷς εἶναι Ψέον, τὸν δὲ πρεσβὺυ» 

την, ἢ τὸν μὲν πλούσιον, τὸν δὲ πένητα" ] διαφορὰ παρ-. 
ἐσχεν ὕλην καὶ ἐξέτασιν τῷ πράγματι" τὰ μὲν δὴ ἀόρι- 
στα ὡμολόγηται ὅτι οὐδ᾽ ἥντινα ὕλην παρέχδι τῷ μηδ᾽ 10 
cv ἐγνῶσθϑαι περὶ αὐτῶν" τὰ δὲ ἰσάζοντα οὐχ αἴσχει λό- 
γους ἀχρήστους ἔγχει" ὃ γὰρ ἄν τις εἴποι περὶ τοῦ ἐναν- 
τίον, τοῦτο καὶ xaT αὐτοῦ ἀρμόξει' “περιττὸν οὖν ταύ- 

ταις χεχρῆσϑαι πρὸς ἀπόδειξιν ταῖς διχαιολογίαις ἄχρι 
βῶς κατασχευάσας σαντὸν ἐλέγξεερ" εἰ γὰρ εἶεν δύο ῥή- 15 
τορες, ἢ δύο νέοι χαὶ πλούσιοϊ, καὶ λέγοις, € 0n οἱ ῥήτορεῤ 

συχοφάνξαει καὶ τὰ τοιαῦτα, καὶ εἰ λέγοις, δὲν oí νέοι 
χαὶ σιλούσεοι καὶ ἐπιϑυμηταὶ χαὶ ἐπιϑυριοῦνεες εἰς ἅπαν- 
τα χαὶ καταφρρομοῦντες τῶν ψόμων" ταῦτα δὲ χατὰ ὅ Gus, 

φοτέρων ἁρμόζϑι, xol ὅσα ἄν τις εἴποι ὡς κατὰ τοῦ érés 20 
ρον, καὶ x«$' ἑαυτοῦ φϑάσας Sonxey. 

Ὥσπερ δὲ τῶν προσώπων, οὕτως δὲ καὶ 
τῶν íoeyhatoy πλείστη διαφορὰ, καὶ ἐσχυ- 

ροτάτην μὲν ἐξέτασιν ἐπιδέχεται, ἐφ᾽ οἷς τις 
αὐτὸς ὡς ποιήσας κρίνεται" δευτέραν δὲ, ἐφ᾽ 25 
οἷς ἑτέρου ποιήσαντος ἄντιχρυς tig αὐτὸν 
ἀναφέρεται" τρίτην δὲ τὰ μεταξὺ τούτων" 
τὴν ἐξ ὑποψίας ἐπαγγειλάμενος ἡμῖν ἀνωτέρω προσώπων 
χαὶ πραγμάτων εἰπεῖν διαφορὰν, τὴν μὲν τῶν προσώπων 
διαφορὰν ἐπεξῆλϑεν, M xol ἐκλέλοιπεν τὴν ἑκάστου ὕλην, 30 

τὴν δὲ τῶν πραγμάτων διαφορὰν παντελῶς Ἰγνόησιν᾽ 

6 Cod. τὰ ἀμφοτέρῳ. Ber. κατὰ ἀμφοτέρωνι 
4 τὰ μεταξὺ τούτων cod. om. — Cfr. Ald, p. 121. 

4.. 
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τυραννίδος ἐπιϑέσεωρ, συνέστηχεν" ἐὰν δὲ ἀφέλω τὸ δα- 

χρύειν αὑτὰν ἢ ἀφορᾶν, οὐκέτε συνέστηκπεν' ἐνταῦϑα δὲ συ- 
γίαταται τὰ ζήτημα ἀφαιρεϑέντος τοῦ λέγειν τὸν Περε-- 

κλέα εἰς δέον ἀνηλωχέναι' πῶς ἂν οὖν εἴη σημεῖον, οὗ 

5 ἀφαιρεϑέντος μένει ὁμοίως συνεστηχὼς à στοχασμός ' &À- 
Awg τε καὶ λόγων ἀφορμὰς δίδωσι τοῦτο τῷ “Ἀρχιδάμῳ “ 

ἐροῦμεν γὰρ, ὡς εἰς τὰ τῆς 4ϑηνᾶς ἄγαλμα ἢ εἰς μισϑὸν 
φανερὰν ἢ εἰς ἕτερα τινα δεδαπάνηκε Περικλῆς" προςτε-- 

ϑὲν οὖν τὸ σημεῖαν βλάπτει τὸν κατήγορον" nav δὲ ση-- 
40 μεῖον εἰς ἀπόδειξιν παρὰ τοῦ χατηγόρον παραλαμβάνεται" 

διὸ καὶ τὰ ἀπ'ὶ ἀρχῆς ἄχρε τέλους τῷ κατηγόρῳ ἁρμόζει" 
γῦν δὲ αὑτὸς ὁμολογεῖ λόγων" τὸ γὰρ τῶν πεντήχοντα 
ταλάντων ἀναφέρεται μὲν ἄντικρυς εἰς αὐτὸν οὐδαμῶς * 
πᾶν δὲ σημεῖον ἄγτιχρυς εἰς τὸ χρινόμενον ἀναφέρεταε 

45 πρόσωπον" εἰ δὲ τοῦτο οὐχ ἀναφέρεται, ἀλλὰ δεῖται xe- 
ταφχευῆς, δύο ἂν εἶεν ὀτοχασμοὶ, ὡς αὐτὸς ἐφεξῆς φησιν" 
ἐνδέχεται δὲ ἐξετασϑῆναι ὡς ἀναφερόμενον" τὸ δὲ ἐν-- 
δέχεται ἀπαδείξεως ἀχριβοῦς καὶ κατασχευῆς δέεται" οὐ- 
δέποτε δὲ σημεῖον Ó freu τοῦ κατασχευασϑῆναι , ἀλλὰ 

80 αὐτὰ πρὸς χατασχευὴν φέρεται" καὶ ἔτι ἐκ τούτων ῥᾷδιον 
γγῶναι, ὅτι τὰ εἴδη οὐ κατὰ ἑνὸς μόνου τυγχάνουσι προ- - 
αὠπου, ἀλλ᾽ οἷον ἂν προσϑῇς πρόσωπον, σώξεται τοῦ 
εἴδους ἡ φύσις. Τίς δὲ ἐστιν ὃ λόγος, ἐπὶ παραδείγμα- 
τος ἔσται σαφέστερον. 'Eav εἴπω, τριραριστέως εἰχόνα 

35 ἔστησαν οἱ πολέμιοι , xal χρίνεται 0 τρισαριστεὺς προδο-- 
σίας, ὅπερ à τεχνικὸς TiO nat παράδειγμα, συνέστηχε" χαὶ 

ἐὰν δὲ ἀγέλω τὰ TOU τρισαριστέως πρόσωπον, καὶ εἴπω, 

ὅτι εὐδοκιμοῦντος ἐν πόλει ῥήταρος πολέμιοι εἰχόνα ἀνέ- 
. στῆσαν, xol κρίνεται προδοσίας, συνέστηκε, xal οὐδὲν 

30 ἐβλάβη τοῦ ζητήματος ἡ σύστασις περὶ τὴν τοῦ προσώ- 
ποῦ ἐναλλαγὴν, κἂν ὡρισμένον ποιήσω τὸ πρόσωπον xci 

εἴπω, ὅτι Φίλιππος εἰχόνα ἀνέστησε Δημοσϑένει χαὶ χρί- 
veros Δημοσθένης προδασίᾳρ, συνέστηκε᾽ χἂν τὸ Anuo- 
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σϑένους ἀγέλω πρόσωπον ἢ τὸ Φιλίππου, καὶ εἴπω, ὅτι, 
Περικλέους εἰκόνα οἱ πολέμιοι ἔστησαν, χαὶ χρίνεται Πε- 
ρεκλης προδοσίας, κἄν ἐπὶ Φιλίππου ἀντὶ τοῦ Δημοσϑέ- 

»ovg ἀροσώπρυ τὸ Ynegidov ϑείην, αυνέστηχεν, οὕτως ἡ 

τῶν ὀνομάτων ἐναλλαγὴ οὐδεμίαν διαφορὰν ἤνεγκε τῷ ὅ 
εἴδεε" χαὶ πάλιν τὸ eg ὧν αὐτός Tig πεποίῃχε, xav ἐπὶ 

ἀορίστου προσώπον ϑείημεν, xa» ἐφ᾽ οἱουδηποτοῦν, τὴν 

αὑτὴν ἔχει σύστασιν, ἵγα πλῆϑος παραδειγμάτων παρα-᾿ 
ϑείημεν" ἐὰν δὲ τὸ τοῦ “Αρχιδάμου πρόσωπον ἀγέλω xol 
εἴπω, ὅτε ΠριιΔῆς ἔφη, εἰς δέον ἀνηλωχέναι πεγτήκοντα 10 

τάλαντα yel κρίνεται “ὀϑενελαΐδας i ἢ Evo(eg ὁ ἔφορος 

] ““εωτυχίδης ἢ ἢ τὸς τῶν τότ λαμπρῶν ἐν “Σπάρτῃ, οὖ- 
δεμίαν ἔχει σύστασιν», ἀλλ᾽ ἀπερίστατογ γίνεται τὸ ζήτῃ- , 

μα" δῆλον οὖν ὡς ἐπὶ τοῦ ᾿Δρχιδάμου οὐ τὴ σημεῖον τὸ 

τὸν Περικλέᾳ εἰπεῖν εἰς δέον ἀνηλωκέναι παιεῖ τὴν σύστα- 15 
σιν, ἀλλ᾽ ἡ ποιότηρ τοῦ πρησώπου" ovx ἂν οὖν ἢ εἰδύς 

ἐστε τὸ ἐξ ὑπωοωψίας, ἀλλὰ πρὸς τὸν Μινονχιανὸν φιλονι- 
XY, τοῦτο ἐπινενόηχεν, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τῶν στοχασμῶν 

τοὺς μέν φησιν ἀτελεῖς εἶγαι Qm προσώπων, ὡς τὸ, πα-᾿ 

ρἰστατὰ Tig ἐπ᾿ ἐρημίας γεηαφαγεῖ σώματι, τοὺς δὲ ἀπὸ *? 

πραγμάτων, ὡς τὸ, ἀσώτου πατὴρ ἀφανὴς γέγονε καὶ κρί- 
γεται φόνου" βαυληϑεὶρ οὖμ χαὶ τῷ ἀσώτῳ περιϑεῖναι 

πρᾶγμα, τοῦτο τὰ εἶδος ἐπιμενόηκδ, χαὶ ἐν τῇ ἐπαγωγῇ 

δηλόν ἐατι" φησὶ y&Q, νἀπέοιχε δὲ οὐδὲν τοῦ ζητήματος 

τούτου καὶ ὃ ἄσωτος. “ἐπὶ τῷ πατρὶ ἀφανεῖ γενομένῳ χρι- 25 

γόμενος, καὶ οὐχ ἀγνοῶ μὲν, ὡς φηϑησᾶν τινερ μὴ εἶναι 

τὸ πράγμα τὸ κρινόμενον ἐνταῦϑα“. Τοῦτο πρὸς Μινου- 
κιανὸν ἀποτείνεταε αὐτὸ τὸ παράδειγμα τοῦ j ἀτελοῦς éx 
πράγματος στοχασμοῦ ταϑὲν e 

Θαυμάζω δὲ, ei μῇ xQivouévoy noéyuatogcs 50 

αἰτίαν τις ἀποδώσει, καὶ τὸ λεγόμενον χρωμοὶ 
ἀπολογήσεται δὲ ὁ ἄσωτος καὶ iei τι" χρῶμα * 

1 Cfr. Ald, p. 134, ]. 25, 
e 
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μὲν γάρ ἐστιν ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίαρ᾽" εἴρηται. δὲ χρῶμα 
ἢ παρὰ τὸ πρόφασιν παρέχειν τῆς ἀπολογίας, 1j 7 παρὰ τὸ 

χρωννύναι ὅλον τὸν λόγον" ὥσπερ γὰρ τὸ χρῶμα τυποῖ τοι- 
ὄνδὲε εἶδος, οὕτω καὶ ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας τυποῖ τὴν &7te- 

| 5 λογίαν iv τῷ στοχασμῷ" ὃ δέ φησιν ? ὅλον τοιοῦτόν ἔστε, 
συλλογισμὸν παραλογιζόμενος , ΚΧαὶ ἔστιν " οὗτος" πᾶς, | 

φησὶ, στοχασμὸς, εἰ συνέστηχεν, ἀπολογίαν ἔχει" ἡ δὲ 
ἀπολογία ἐστὶν ἐκ τῆς μεταϑέσεως τῆς αἰτίας" ἡ δὲ με-- 

ταάϑεσις τῆς αἰτίας πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους yt- 
10 νεται. τὰ δὲ an. ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶ τὰ πραγματα * 

πᾶς ἄρα 4 στοχασμὸς ἔχϑι πρᾶγμα. , καὶ ὃ συλλογισμὸς 
αὐτοῦ οὗτος" αὐτὸς γὰρ βούλεται τὸ λέγειν, ,ἀπολογήσε-- 

ται δὲ, οἶμαι, ὃ ἄσωτος χαὶ ἐρεῖ τι * καὶ τὸ »ϑαυμάζω ω 
δὲ, εἰ μὴ “χρινομένου πράγματος αἰτίαν ἀπαδώσει τις “ 

45 ἐροῦμεν οὖν ὡς ταῦτα πιϑανὰ μέν εἰσι πρὸς τὸ παραλο- 

γίσασϑαι, ἀληϑείας δὲ οὐχ ἅπτεται. ᾿Εροῦμεν οὖν ἀν- 
τιστρέψαντες αὐτὸ οὕτως, ὅτι πᾶς μὲν στοχασμὸς ἀπο- 
λογίαν ἔχει" ἡ μέντοι ἀπολογία oU πάντως ἀπὸ τῆς μετα-. 
ϑέσεως τῆς αἰτίας γίψεται, ἀλλ᾽ ἔστι xal ἀπὸ τῆς βου- 

30 λήσεως xol ἀπὸ τῆς δυνάμεως xci τοῦ παραγραφικχοῦ" 
πάντα γὰρ ταῦτα πρὸς ἀπολογίαν τοῦ φεύγοντος εὕρη- 
ται. Πάντες οὖν οἱ στοχασμοὶ οἱ ἀτελεῖς ἀπὸ πράγμα- 

τος ἔχουσι μὲν ἀπολογίαν, οὐχ ix τῆς μεταϑέσεως δὲ 

τῆς αἰτίας, οὐδὲ ἡ κατηγορία ix τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 
25 Aovg, ὡς καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἔδειξε λέγων, ὅτι τὸ 

ἐξισάξζον πρᾶγμα οὐ κρίνεται. Εἰ οὖν ἐστιν μὴ χρινόμε-: 
γον, τὸ ϑαυμαστὸν καὶ τοῦτο ἐχ τῆς ποιότητος τοῦ προ- 
σώπου μὲν εἰς τὴν ἀπολογίαν ἔχειν, ὅπερ ἐστὶν ἡ βού- 

λησις καὶ ἡ δύναμις, ὥσπερ ἡνίκα ἀτελὴς ἀπὸ προσώπου 
50 ἐστὶν, ἐχλείπει μὲν ἡ βούλησις καὶ ἡ δύναμις" ix δὲ τῶν 

2 Cfr. Ald. p. 155. 1. 16. $ Cod. ἔστι xai, scripsi xoi 
ἔστιν. 4 Cod. 76g, scr. ἄρα. 
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ἀπ᾿ ἀρχῆς yos τέλους καὶ τῶν λοιπῶν ἡ χρίσις γίνεται" 
εἰ δὲ ἔχεε μετάϑεσιν αἰτίας, ἐχρὴν αὐτὸν εἰπόντα, ἀπο- 
λογήσεταε δὲ, οἶμαι. ὃ ἄσωτος xol ἐρεῖ τις, προςϑεῖναι 

τὸ τί, ὅτε μὲν γὰρ ἐρεῖ τι οἶδα" τοῦτο δέ ἐστιν ix τῆς 
βουλήσεως καὶ τῆς δυνάμεως" εἰ δὲ εἶχεν μετάϑεσιν αἷ- 8 
τίας, αὑτὸς ἂν προσέϑηχεν αὐτὴν" δῆλον οὖν ὡς ὁ Μι- 

γουχεανοῦ λόγος ἔῤῥωται καὶ ἀτελής ἐστιν ix πράγματος, 
χαὶ ὃ συλλογισμὸς, ὃν 0 Ἑρμογένης πλέκει, πρὸς τὸ πα- 
ραλογίσααϑαε μόνον ἐπινενόηται. ' 

Μετὰ ταῦτα τοίνυν ἐστὶν ἐξ αὐτῶν γνῶναι 10 . 

τά τε συνεστῶτα καὶ διαιρεῖσϑαι δυνάμενα 
τῶν ζητημάτων χαὶ ὅσα μὴ συνέστηκεν. ἘἜν- 
ταῦϑα περὶ ἀσυστάτων διαλαμβάνεε κατὰ ἀκχολουϑίαν 
πρὸς τὸν λόγον ἁρμοσάμενος" εἰπὼν γὰρ τὸ προοίμιον, 
ἀποδείξας ὅτε τέχνη καὶ προςϑεὶς τὸν σχοπὸν τοῦ βιβλίουγ 15 

ὅτε περὶ πολιτιχῶν ζητημάτων διαιρέσεως καὶ διδάξας *, 

0 τε τὸ πολιτιχὸν ζήτημα, xoi ἐπ᾿ αὐτὸ, τίς ὕλη τοῦ πο-. 
λιτιχοῦ ξητήματος, xal ἔτι προρϑεὶς τὴν διαφορὰν τῆς 

ὕλης, τουτέστε τῶν τε προσώπων καὶ πραγμάτων, ἀναγ- 
χαίως ἐπὶ τὸν λόγον τῶν συνεστώτων xal ἀσυστάτων ἔρ- 20 
χεται" ὅρον οὖν τοῦ συνεστῶτος ξητήματος λέγων πάν- 

τα τὰ ἀθύστατα περιλαμβάνει κατὰ τὸ ἐναντίον γίνεται 
δὲ οὕτως τὰ τε συνεστηχότα καὶ τὰ ἀσύστατα" συνέστηκχε 

δὲ ἐκ τριῶν τούτων, αἰτίου, συνέχοντος, χρινομένου" καὶ 
αἴτιον μὲν ἐστιν ἡ τοῦ κατηγόρου φωνὴ, ὡς xal ἐχ τοῦ 25 
ῥήματος δείχνυται, παρὰ τὸ τὴν αἰτίαν τῆς χρίσεως μη- 
γύειν" συνέχον δὲ ἡ ἀπολογία παρὰ τὸ εἰς αὐτὴν συνά- 
γισϑαε τὸν λόγον" χρινόμενον δὲ, περὶ οὗ οἱ δικασταὶ 
ζητοῦσι. Τοῖς οὖν συνεστηκόσι τῶν ξητημάτων ἀνάγχη 

τὰ τρία εἶναι, ἕν γὰρ ὁτισῦν ἐλλεῖψαν ἀσύστατον ποιεῖ 50 

τὸ ζγτημα᾽ εἴ 18 γὰρ μὴ ἔχει αἴτιον, ἀσύστατόν ἐστιν, ὡς ὁ 

δ Cfr. Ald. p. 439,1, 20. 
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τὰ ἀπίϑανα τὼν ἀσψνατάτων, εἴτε μὴ ἔχοι συνέχον, ὁμοίως. 

ἀσύατατόν ἐστιν, ὡς τὰ μονομερῇ εἴτε μὴ ἔγοι χρινόμε- 
vov, ὡς τὰ ἰσάζοντα xci ἄπαρα. Δεῖ τοίνυν εἰδέναε ὡς. 
ἐν μὲν ἐλλελειμμένον ἀσύσταταν ποιεῖ τὸ ζήτημα, τῷ δὲ 

p συνεστηχότε «τῶν τριῶν τούτων δεῖ" ἔσφαλται QUY αὐτῷ 
λέγοντι! μετὰ ταῦτά ἐστιν ἐπιγμῶναι TG TE συνεστηκό-- 
τὰ τῶν ζητημάτων καὶ ὅσα μὴ συνέστηκε" τὰ γὰρ μὴ 
συνεατῶτα οὐχ. ἂν εἴη ζητήματα" εἰ γὰρ μὴ συνέστηκε, 
πῶς ζητεῖται; ἕν δὲ ἢ ἑγὼς τῶν προχειμέγωψ ὄντα " ἐχρὴν 

40 οὖν εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ ζητημάτων προβλημάτων, αὑτὰς γὰρ 

διαχρίγει" καὶ πρόβλημα μὲν τὸ ἀόριστον χαλεῖ τὸ μήπω 

ὅραν ἔγον, εἴτε συνέστηκεν eva μὴ, παρὰ τὸ βάλλεσϑαε" | 
᾿προβάλλονται γὰρ καὶ τὰ ἀσύστατα" ξήτημα δὲ τὸ εἰς 
κρίσιψ φερόμεγον, 

15 Ta μὲν γὰρ 9t0t euge xal πρόσωπον ἔχαγε 

τα χαὶ πρᾶγμα χρενόμεμανμ" ἐνταῖϑᾳ τὸ ἀπερίστα- — 
τον σημαίγειι ἀπερίστατον € δέ ἐατιν, 0. wire ἐχ. προσώ- 
fov μῆτε ἐχ πράγματζας ὕλην ἔχει. — DOaoevrag γὰρ 
* ; «e 3 * , «t 4 « " € 

ἐδιδαξαμεν, ὃπερ xal αὐτὸς ἐπαγδι, ὁτε καὶ ἐξ ἑνὸς ἵστα- 
80 rat χρίσις ἐλλελξιμμέγοι! τηῦ ἑτέρου ' παραδὲιγμῶ τούτου 

τὸ φόνος ἐγέγετο ἐν πόλες xal κρίμεταί τις τὸ γὰρ τὶς 
ἀόριστόν ἐστι καὶ κρίσωι οὐχ ἐπεδέχεζαι καὶ μηδὲν ἐ ἐπὶ τῶ 
χθόνῳ τυγχάνον ὁμρίωρ οὐδεμίαν ἐπιδέχεται χρίσιν" χαὶ 
τὸ ἀποχηρνττει τὶς τὸν υἱὸν ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ αἰτίᾳ" εἰ γὰρ 

85 καὶ τὸ τοῦ υἱοῦ πρόσωπον δοκεῖ εἰναι, ἀλλ᾽ ὕλην οὗ παρ- 
ἔχει, ἐπ᾿ αἰτίας γὰρ υἱὸς ἀπηκηρύττεται" εἰ δὲ προσϑείης,. 
ὅτε φόνος ἐγέγετα ἕν πόλει xol εἴρηταί τις ἡμαγμένος, 
χαὶ χρίνεται, περίστασίς ἐστι τὸ ἡμαγμένος" x&v εἴπης, 
ὅτι συνεχῶς τις κρινόμενος y 0VOV ἀπέρυγεν, ἐγένετο qó- | 

50 vog καὶ ὑπάγεται τῇ αἰτίᾳ, ἡ ποιότης πάλιν TOU προσώ- 
ποῦ) καίπερ μὴ ὄντος͵ ἐκ τοῦ πράγματος σημείου δύναται 

6 Cfr. Áld. p. 141. 1. 12. 
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χρίσιν δοῦναι" ὅταν δὲ μήτα v ποιότης τοῦ προαώποῳ 
ὑποψίαν ἔχῃ, ὥσπερ inl τοῦ ἀσώτου, μήτε τὸ πρᾶγμα, 
ὡς ἐπὶ τοῦ παρίστᾳτά τις, ἀπερίστατην dy εἴη παντελῶς, 

Ἢ τὸ ἕτερόν γε πάντως" ἐνταῦϑα ἔλαϑεν ἕαυ- 

τὸν ἐξελέγξας χαχῶς. πρὸς τὸν ΜΜινουκιανὰν φιλονεικῶν " 8 
εἰπὼν γὰρ ἢ τὸ ἕτεράν ye πάντως δείχνυσιν, ὅτι χαὖ εἶ 
προσώπου μόνου μόνον ἐστὶν ὑποψία" εἰ μὲν γὰρ ἔλεγεν 
,] τὸ πρᾶγμα πάντως “,, ἐνέμεγεν ἐπὶ τῷ αὐτῷ σχοπῷ" 
γὺν δὲ εἰπὼν, ὅτε ἕτερον, ἕν τῶν dvo σημαΐνει, ὅπερ ἐστὶν 

n πρόσωπον 7 πρᾶγμα, καὶ χατὰ τὴν αὐτοῦ τηίγυν φω- 1 

γὴν ἔσται ἀτελὴς ax tQ prog | στοχασμὸς ix τῆς ποιό- 

τητος τοῦ προσώπρυ τὴν χρίσιψ ἔχων, καὶ τοὺς ἐξ ἑκατέ- 

gov μέρους λόγους" τοῦτο διὰ τὸ μοχομερὲρ ἐξ ἑκατέρου 
μέρους οὐχ ἔχει ταὺς λόγους, ἀλλ᾽ ἢ κατηγορίαν ἑαχυρὰν 
ἀπολογέας ἀπαύσης, ἢ ἀπολαγίαν μὲν ἰσχυρὰν, κατηγορίαν 18 
δὲ οὐδὲ ὅλως, κἂν ovx ἀγνοῶμεν, ὡς φήϑησάν τινες τὰ μο- 
γομερῆ μόνον γίγνεσθαι, Gram ἐκλεληιπυῖαν ἔγῃ τὴν ἀπολο- 
yia δείχνυται δὲ καὶ ἐξ ὧν αὐτός φησιν, ἐξ é ἑχατέρου og 

οὐχ εἶπεν, ꝓix ταῦ ἑνός μέρους," ἢ ,.ἐχ τοῦ φεύγοντος μέ- 

ρους“, ἀλλ᾽ ,,.ξ ἑκατέρου“, ὃ σημαίνει καὶ τὸν κατήγορον 80 
xoi τὸν ἀπολογούμενον" δῆλον φὖν, ὅτι ἐστὶ xol τὸ κατὰ τὴν 
χατηγορίαν ἐλλερεὲς εἶναι μονομερὲξ, ἐφ᾽ ᾧ καὶ παράδει- 

γμα TOLOUTOV ' μειραχίου ὡραίου σωφρονοῦντος Tomy πολ- 
loi, καὶ ἀπατυγχάναντες ἀνῆρονν ἑαυτοὺς" μαϑὼν τὸ μϑι- 

ράχεον ὑπεξῆλϑεν xoi ἀνδρωϑεὶς πάλιν κατῆλϑεν. ἐν τῇ 48 
πόλει, καὶ χρίγεταν φόνου" ἐνταῦϑα ἐῤῥωται μὲν ἢ ἀπο- 
λογία τοῦ μειρακίου, τὸ T6 τὴν. σωφροσύνην περὶ πολλοῦ 

ποιεῖσθαι χαὶ τὸ ὑποχωρεῖν τῇ τύχῃ καὶ ὑπεξελϑεῖν xol 

μὴ διδάναι πρόφασιν μηδεμίαν χαϑ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ τὸ μη- 
δέν εἶναι εἰς τοσοῦτον ἀγαισχυντίας ἥκοντα κατήγοραν, 3Q 
ὡς αἰτιᾶσϑαι τὸ μὴ πεπορνευκέναι" ἡ δὲ χατηγορία ἐλ- 

λέλειπται, οὐδὲ γὰρ ἂν εἴη δικὴ καὶ εὐθῦναι σωφρασγνης, 
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4o? ovy ̓ ὡς ἐπὶ τῷ πορνοβοσχκῷ τῷ τοὺς δέχα νέους 

αποχτείναντι πάντα πρὸς κατηγορίαν ἐπινενόηται , ἵνα 
πᾶσα ἐκλείπει ἀπολογία" τὸ ἄδοξον tot προσώπου, . τὰ 

πλῆϑος τῶν νέων, τὸ πρᾶγμα, ὅτι οὐδὲν ἀπεχϑὲς 5 ἦν τὰ 

δ κωμάζειν" οὐδὲ γὰρ ἐπεβούλευον ἢ ἔχλεπτον, ἢ ἄλλο τι 

. τῶν τοιούτων ἐποίουν, ἐὰν Éyy ἐχ τούτων ἀπολογίαν, καὶ 

τῷ δόλῳ ἀνῃρῆσϑαι αὐτούς. οὕτως κανταῦϑα" ix TOU 

ἐναντίου τὸ σωφρονεῖν τὸ μειράκιον ἐπὶ πάντων, χαὶὲ μὴ 

τοῖς μὲν πείϑεσθαι, τοῖς δὲ οὗ, τὸ τε ἀγνοεῖν ἐξ ἀρχῆς 

40 τὸ γινόμενον. xol μετὰ τὸ γνῶναι ὑπεξελϑεῖν καὶ ὑποχω- 
ρῆσαι, καὶ τὸ ἀναμεῖναι τὸν καιρὸν τὸν ἔχοντα τὴν τοι- 
αὐτὴν ἀφορμὴν xoi αὖϑις κατελϑεῖν καὶ τὸ τοῦ πράγμα- 

vog ἀνεύϑυνον ἀπολογίαν μὲν ἰσχυρὰν δίδωσι, κατηγορέαν. 

δὲ ov. Σὺν τῷ πιϑανῷ" διὰ τὸ ἀπίϑανον, ἀπίϑανον 
45 δὲ ἐστε τὸ τὴν χατηγορίαν παντελῶς ἐναντίαν τῆς τοῦ 

προσώπου ποιάτητος γίνεσθαι, εἰ “Σωχράτης ἐγκαλεῖται, 

' πορνείας, ἢ Αριστείδης χλοπῆς" ταῦτα γὰρ τὰ πρόσωπα. 
σαφῆ τὸν ὅλεγχον ἔχει, ὃ μὲν εἰς τὸ σῶφρον, ὃ δὲ εἰς 
τὸ χαϑαρόν. Δια φόρους τε᾿ διὰ τὸ ἰσάζον, τοῦτο yàp. 

40 ἔχει μὲν λόγους Ἶ5, τοὺς αὑτοὺς δὲ, δύο νέοι ὡραίας ἔχον- 

τὲς γυναῖχας καὶ ix τοῦ αὑτοῦ φωράσαντες ἀλλήλους ἐκ 

τῶν ἀλλήλων ἐξιόντας οἰχιῶν καὶ χατηγοροῦντες ἀλλήλοις. 

Καὶ ταῖς πίστεσιν tayvoovg* διὰ τὸ ἀντιστρέφον.. 
ἔστι δὲ ἀντιστρέφον, ὅταν ὧν τις λέγῃ πρότερον τἀναντία, 

20 λέγῃ ὕστερον, καὶ τὰ μὲν ἑαυτοῦ φεύγῃ, τοῖς δὲ τοῦ ἐναν- 
τίου πρὸς ἀπόδειξιν γρήσηται" ὡς 0 τὸ δάνειον ἀπαιτῶν 
πρότερον χαὶ ἐπειδὴ ἐγένοντο χρεῶν ἀποχοπαὶ παραχα- 
ταϑήκχην εἶναι λέγων, ὅπερ ὃ ἀπαιτούμενος πρότερον de 
γεν" ἐνταῦϑα γὰρ οὐχέτι" πίστις τοῖς δικασταῖς, ὅταν τὰ 

δ0 μὲν ἑαυτοῦ φεύγῃ») τὰ δὲ τοῦ ἐναντίου πρὸς ἀπόδειξιν 
φέρῃ. 

7 Cfr. Ald. p. /442. 1, ὅ. 8. Ald. 1. 7. ἐπαχϑέρ, 9. Cfr. 
Ald, p. 142, I. 17 sqq. 40 λόγους posui in lacuna codicis. 

- 
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"Ern τε ὅπερ ἐστὶ παρὰ τοῖς δικασταῖς, τὸ 

τῆς χρίσεως ἀφανὲς, ἀλλὰ μὴ προδελημμἕ- 
γον, δυνάμενόν τὸ πέρας λαβεῖν" διὰ τὸ ἀδύνα- 
row xoi ἄπορον" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τούτοις τὸ πέρας 
χαὶ ἡ τῶν διχαστῶν χρίσις ἐχλέλοιπεν" τό τε γάρ. ἄπο- δ᾽ 
ρον αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντιοῦται περὶ τὴν κατασχευὴν καὶ 
τὸ ἀδύνατον τὸ μάχεσϑαν τῇ φύσει. 

Τὰ δὲ οὕτινος ov» τούτων ἐνδεᾶ ταῦτα 

ἀσύστατα. Φϑάσαντες εἰρήκαμεν ὡς τοῖς μὲν συν, 

εἐστηχύσι πάντων τούτων δεῖ πρὸς τὸ συνεστηχέναι" ἐν 10 
γὰρ τῷ εἰρημένῳ ἐλλελειπὸς ἀσύστατον ποιεῖ τὸ πρόβλη- 
px" τοῖς δὲ ἀσυστάτοις ἑνὸς μόνου. εἰρήσεται δὲ «καὶ 

zat εἶδος. Ἐζήτηται, τί δήποτε πρῶτον μὲν περὶ ἀσυ- 
στάτων διέλαβε καὶ ταῦτα τῶν. μὲν ἀσυστάτων xci χρη- 
στῶν ὄντων προσεξέτασεν᾽" τῶν δὲ συνεστηχότων εἰς χρῆσιν 46 
φερομένων xai αὐτὸς περὶ τῆς διαιρέσεως τῶν ζητημάτων 

ἐπαγγειλάμενος ποιεῖσθαι τὸν λόγον" ὅτι δὲ τὰ ἀσύστα- 
τα" οὐ διαιρεῖται χαὶ αὐτὸς μαρτυρεῖ λέγων" ταῦτα γὰρ 
ovx ἂν εἴη-ζητήματα, μήτε διαιρούμενα μήτε πρὸς γρῆ- 
σιν φερόμενα προχέχριται τῶν διαιρουμένων xol ζητου- 20 
μένων χαὶ ὠφελίμων τυγχανόντων" ἐροῦμεν, ὅτι πᾶν τὸ 
μὴ ὃν φύσει πρῶτόν ἐστι τοῦ πραττομένου, dx γὰρ τοῦ 
μὴ εἶναι τὸ πραττόμενον ἵσταται, xai ix τῶν οὖν GOV- 

στάτων ἐπὶ τὰ συνεστηχότα φερόμεϑα, ὡς ἐφεξῆς ἐροῦ- 

μὲν xaÜ' ἕχαστον ἀσυστάτων πῶς συνιστάναι ὄνναται. 25 

Καὶ ἄλλως ἡ τῶν συνεστηκότων ζήτησις πολυειδὴς τίς 

ἐστε χαὶ διάφορος, ἡ δὲ τῶν ἀσυστάτων μιὰ" ἑνὶ γὰρ 

κανόνε, ὅπερ ἔφαμεν, ὃν τῶν τριῶν ἐλλελειμένον *. ai- 

τιον ἢ συνέχον ἢ χρινόμενον, ἀσύστατον ποιεῖ" τὰ δὲ 

συνεστηκότα πλείονος δεῖται καὶ λόγου καὶ ἐξετάσεως τῇ 30 

τῶν πραγμάτων διαφορᾷ᾽ ἀκολούϑως οὖν τὰ μονοδίδῆ 

1 Cod. ἐλλιμμένον. Cfr, Ald. p. 147. 1. 18. 
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ὡς ἀτελειότερὰ Api vas. xol σαφῆ πρὸς ἐξέξασιν προ-- 

τέταχται τῶν πολυτελεστέρων, * xol ἄλλως τε σαφηνεέοεςς 
πανταχῆ δεύμενος ἐπὶ τῷ διαχρῖψαι τὰ πράγματα" οὕτως 

, τὸν λόγον ποιήσαῦϑαι" ὡσπὲρ γὰρ ἐπὶ τῶν 
" προσώπων εἶπεν ὅτι τὰ μέν ἐστιν οἷα ἐξεταζεσϑαι, τοὶ 
δὲ οὔ, καὶ διὰ tí τὰ ἐξεταζομενᾶ προέταξεν πάλιν εἴ-- 
ρήχαμεν, οὕτως καὶ ἐνταῦϑα ὥσπὲρ κανόνὰ τινὰ προ- 

ἐεϑείχαμεν, ὅτι τῶν προβλημᾶτων τὸ μὲν ἀσύστατοςξ 

ἐστιν, τὰ δὲ συνεότάτα" καὶ τὰ μὲν ἀσύστατὰ τῶν £A— 
40 λελειμένων γένεται, τὰ δὲ συνεστῶτα τῶν ὑγιέων" " τοῦ-- 

τὸ γὰρ ὁ ὅρος βούλεται. λέγειν" iv οἷς γὰρ τῶν συνε- 
στηχότων ὕρον λέγει, toy ἀσυστατὼν óuuclvti τὴν qv- 

vw. Tov δὲ συνεατηχότων διαιρέδεις πλείονες, Gg καὶ 

ἐφεξῆς ἐπάγει ἐν τῇ μεϑόδῳ" διὰ ταῦτα τοίνυν ἀναγ. 

ἐδ xoloig προτέταχξαι. “ 

Καὶ πρῶτόν γὰ ἀσυδεάτξων εἶδος τὸ μον ο- 

μερὲς, ᾧ μὴ τὰ τῶν λόγων ἑκάατέρωθέν ἐστιν 
ἐσχυρα" ὥσπερ ἐν * τῇ τῶν προσώπων ἔξεεάσει xoi dy 
τῇ τῶν πραγμάτων ἀπὸ τῶν ἰσχυροτέρων ἤοξατο" ἔν τε 

30 γὰρ τοῖς προσώποις ἐσχυρά εἰσὶ τὰ voropiva xoi κύρια 
πρὸς τὸ πορέχειν ὕλην, καὶ ἐν toig πράγμασιν τὸ ἀφ᾽ 
ὧν τις αὐτὸς ὡς ποιῆδας κρίνεξαι, οὕτως xoi ἐνταῦ- 

Do ἐν τῷ πὲρὶ τῶν ἀσυστάτωον λόγῳ ἀπὸ τοῦ. παντῃ 
μηδεμίαν ὕλην παρέχοντος, ἀλλ᾽ ἀχριβῶς ἀσυατάτου 

45 Ἰρξαῖο᾽ εἰδέναι δὲ χρὴ, ὡς τὸ μονομερὲς, ἣν μὲν ἐχ τοῦ 
τὸ συνέχον ἐχδλελοιπέναι τυγχανῇ γενόμεφον, ἐνδόξου 
σροσώπου ἐπιλαμβανόμενον συνέστηχε, ἣν δὲ ix τοῖ τὸ 
αἴτιον, ἀδόξου. ΤΊ δὲ ἐστιν ὃ λέγο,, ἐπὶ παραδείγματος 
ἔσται σαφέστερον' ὁ πορνοβοσκὸς πανταχόϑεν ἄδοξον 

ὅ0 πρόσωπον, διὰ τοῦτο οὖν αὐτῷ ἡ ἀπολογία . ἐχλέλοιττε 
καὶ τὸ μονομερὲς ἔχει τὴν κατασχέυήν᾽ εἰ οὖν ἀμείψαν- 

3 Ald. l. 21. πολυϊλιτέρων, à Cod; τῷ ὑγιεῖ, ἃ Cfr. 
. Ald. p. 148, , 
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τες τὸ τοῦ πορνοβοσχοῦ ὄνομα ϑείημεν στρατηγὸν E 

φιλόσοφον n τι τοιοῦτον ἐπαινούμενον πρύσωπον ὡς ὑπ- 

ἐδέξατο τοὺς δέκα νέους, συνέστηκεν" ἢ γὰρ τοῦ προσ- . 

ὁποὺ ποιότης χώραν δίδωσε τῷ ἀφψεέγκλήματε" ἐνταῦῖϑω 
δὲ τὸ τοῦ προσώπου ἄδοξον τοῦ -χοργνοβοσκοῦ παντελῶς 5 
ταύτην οὐχ ἔχει τὴν ὥραν χαὶ πάλιν, ὅταν ἐχλελοεπό- 
tog αἰτίου, ὡς ἐπὶ τοῦ μειρακίου τοῦ σδωρφρονοῦνέος 
καὶ ὡραίου, ἐὰν ἀμείψωμεν καὶ εἴπωμεν, ὅτι μειράχιον 
ὡραῖον εἶχε πλείονας ἐραστὰς καὶ ἐφίοις ἑαυέον ἐτροσνέ- 

aav ἑτέρων ἠμέλει, καὶ οἱ ἀποτυγχανοντὲς ἀνήρτων ἑαυ- 1g 
τοὺς, πάλιν τὸ πρόβλημα δέχεται σύστασιν’ ἔγχει γὰρ 
χατηγορίαν, τῷ προδιαβεβλῆσϑαι τὸ πρόσωπον ἐν τῷ 
ποὸς ἀσέλγδιαν ἐνίοις ἑαυτὸν ἐχδεδωχέναι 

Δεύτερον δὲ τὰ ἰσάξονέα ὁεόλου" καλῶς 

προσέϑηχε τὸ διόλου," ὅτε ὀλέγη τις ἐμπεσοῦσα δια- 18 

φορὰ ἢ τοῖς προσώποις ἢ τοῖς πράγμασι συνεστεένονε ποε- 
εἶ" εἰ γὰρ e μὲν εἴη Ἀφεσβύξης, ὁ ὁ δὲ νέος, ἢ ὃ μὲν πέ- 

νης, ὃ δὲ πλούσιος, εἴτε ἐν τοῖς πραγμᾶσιν ὁ μὲν φω- 

ραϑείη διωλεγόμενος, ὁ δὲ ἐξιὼν, ᾧ ὁ μὲν ἀγγελίαν εἰσ- 
πέμπων, ὁ δὲ ἀλλο Té πράτεων, 9 τῶν πραγμάτων δια- 80 
φορὰ παρέχει τὴν σύστασιν τῷ προβλήματι" εἰχόξως δὲ 
ταῦτα δευτέραν ἔχεν τὴν Tek κοινωνεῦ γὰρ τῷ μονο- 

μερεῖ χατὰ τοῦτο, καὶ ὅτι λόγους. οὐκ €y&, καὶ ὥσπερ 
διπλοῦν μονομερὲς ἂν * παρ΄ οὐδετέρου γὰρ μέρους 
λόγοι εὑρίσχονται" τούτῳ δὲ δικπῳφέρδι τῷ ἐν μὲν τῷ 5 28 
μονομέρεϊ ἐχ τοῦ ἑψὸς μέρους πάντῃ μὴ εἶμαι λόγον, 
ἐνταῦϑα δὲ εἶναι μὲν ἐξ ἑκατέρων, ἀχρήστους δὲ τοὶς 

αὐτοὶς εἶναι. : 
Τρίτον τὸ ἀντιστρέφον' ἀπτὲι τις δά- 

νγειον χαὶ τόχους᾽ ἀχολούϑως τὸ ἀντιστρέφον τρίτην 50 
τάξιν εἴληφεν, ἐπδιδὴ yap δοκεῖ πῶς ἔχειν" λόγους καὶ 

5 Cfr. Ald. p. 150. 1.25. — 6 Cod. διαφέρει τῷ μονομδ- 

ei, sequente brevi lacana:; correxi ex Ald. p. 151. 1. 13. 
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ταύτῃ τοῦ icatovtog διενήνοχεν, κοινωνεῖ γὰρ xoi αὐτὸ 
τῷ μονομερεῖ καὶ ἐσάξοντι" τῷ μὲν μονομερεῖ κατὰ τὸ 
μὴ ἐξεταζομένους ἔχειν τοὺς λόγους , xal τῷ ἰσαζοντε 

ὁμοίως . διαφέρει δὲ ἀμφοτέρων, ὅτι οὐ τοὺς αὑτοὺς δεα-- 

δ φόρους ἔχει καὶ ἀχρήστους ; χαϑάπερ τὸ ἰσάζον, ἀλλ᾽ ἂν 

τῷ μὴ πάντα τὰ αὐτὰ παρ᾽ ἑκατέρου μέρους λέγεσθαε 
τὴν διαφορὰν εἴληφεν " ἐνταῦϑα γὰρ οὔτε διάφορα οὔτε 
ἰσχυρὰ τὰ τῶν πίστεων αὐτοῖς. . ᾿ξξήτηται, mus οὗ óta-. 

φορα, καΐτοι διάφορα τὰ τῶν λόγων εἰσὶν αὑτοῖς" ἕτε- 
40 ρὸν yaQ τί ἐστι τὸ λέγειν δάνειον εἶναε καὶ ἕτερον σα-- 

ρακαταϑήχην ἀπαιτεῖν" τί οὖν ἐστι τὸ οὐδὲ ἔχοντα δεα- 

φορον τὴν ἀπόδειξιν τῶν λεγομένων, ἀλλὰ μίαν; πρὸς 

τὸ παρὰ τοῦ ἀντιδίχου ταῦτα εἰρῆσϑαι χαταφεύγουσεν, 

διὰ τοῦτο, φησὶν, οὐκ ἰσχυρὰ λέγει, οὐ πίστιν ᾿ἔχοντα, 

15 00 δυνάμενα προσαγαγέσϑαν τὸν ἀχροατήν" oi τὰ οἷ- 
χεῖα ἀρνούμενον ἐπὶ τὰ" τοῦ ἀντιδίχου καταφεύγουσιν " 
εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτε καὶ τοῦτο σύστασιν δέχεται ἐναλλα- 
γῇ πράγματος" ἐὰν γὰρ ὁρίσω, ἀπῆτει τις παρακατα- 
ϑήχην, ὁ δὲ ἠρνεῖτο μὴ ἔχειν" ὃ δῆμος πεποίηται χρεῶν 

20 ἀποχοπὰς, καὶ ὡς χρέος οὐχέτι ἀποδέδοται, σύστασιν 

δέχεται, διάφορα γὰρ τὰ τῶν πίστεων γίνεται, καὶ ovx- 

ἕτι εἰς ἀλλήλους καταφεύγουσιν. 

Τέταρτον τὸ ἄπορον' ἄπορον ἐναντίαν τῷ κα-- 

τασχευαζομένῳ τὴν κατασχευὴν δέχεται" ὅταν T γὰρ συμ- 

25 βρυλεύσῃς, δεῖν πείϑεσϑαι τοῖς ὀνείροις , αὐτῷ τῷ νῦν 

γεγενημένῳ ηἡπίστησαρ᾽ ὅταν δὲ μὴ πείϑεσθαι, αὐτῷ 

ἐπίστευσας τῷ συμβουλεύοντι μὴ πείϑεσϑαι" κοινωνεῖ 

δὲ χαὶ τοῦτο τοῖς προλαβοῦσι τῷ ἀχρήστους ἔχειν τοὺς 

Aoyove* διαφέρει δὲ τοῦ τε ἰσάζοντος χαὶ τοῦ ἀντιστρέ- 

80 φοντος, ὅτι τῷ μὲν ἰσάξοντι οὐ τοὺς αὐτοὺς οὐδὲ τοὺς 

ἴσους λόγους ἔχει, τῷ δὲ ἀντιστρέφοντι, ὅτι OV τὰ προ- 

εἰ- 

7 Cfr. AH. p. 154,1. 5' {55 Ὁ "E 
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εἰρημένα ἀρνούμενος ἐπὶ τὰ τοῖς ἐναντίοις λεχϑέντὰ 
καταφεύγει" ἀλλὰ διαφορόν τι ἔχει τὴν ἐξέτασιν xal ix 

διαφόρων δυναμένην ἀποδείξεων χατασχευάξεσϑαι, ὅπερ 
ἕν τῷ ἀντιστρέφοντι οὐκ ἔστιν" xoà γὰρ ὁ συμβουλεύων 
ὀνείροις πείϑεσϑαι πολλὰ xoà ἱκανὰ πρὸς . ἀπόδειξιν 5 

ἔχεε τοῦ πεῖσαεν καὶ ὃ μὴ συμβουλεύων ὁμοίως" τὸ δὲ 
πέρας τῆς συμβουλῆς αὐτὸ ἑαυτῷ ἐναντιούμενον oUx Cytb — 
τὴν χατασχευήν᾽" οὐ γὰρ οἱ λόγοι πίστιν οὐχ ἔχουσιν 
ἐνταῦϑα, ἀλλὰ τὸ χατασχευαζόμενον, ἐναντίον ὃν τοῖς 
κατασχευάζουσι τὴν ἀπορίαν, δίδωσι τῷ ἀχροατῇ" ἔστι 10 
δὲ καὶ τοῦτο σαφῶς ἐπὶ τοῦ μάντεως τὸ “παραδειγμα" 
μάντεως ϑυγατέρὰ͵ ἥρπασαν οἱ πολέμιοι" ὥ ὥμοσαν αὑτῷ 
πρεσβευομένῳ. ἀποδώσειν αὐτὴν, εἰ τἀληϑὴ περὶ αὐτῆς 

μαντεύσαιτο" ὃ δὲ ἔφη, ὡς 'oUx ἀποδίδοταί μοι, καὶ ὡς 

τἀληϑὴ μαντευσάμενος ἀπαιτεῖ" ἐνταῦϑα μὴ ἀποδιδόν- (δ 

τες μὲν ἐπιορχοῦσι, τἀληϑῆ γὰρ μαντευσαμένῳ͵ OUX ἀπο- 
διδόασιν" ἀποδόντες τὰ ἐπιορχοῦσιν ὁμοίως, ὅτι μὴ τάλη- 
9 μαντευσαμένῳ ἀποδιδόασιν, καὶ οὕτως τὸ μὲν ἑαυτῷ 
χατασχευάζειν ὀφείλοντι λαβεῖν τὸ μὴ oM μαντεῦε- 

σθαι χατασχευάζει, ἐν οἷς δὲ ἐχεῖνοι τὸ μηδὲν δοῦναι 30 

τὰ ἀληϑῇ μαντεύσασϑαι xol μὴ ἀποδοῦναι αὑτῷ" ἔοικε 
δὲ τούτῳ xol τὸ χατὰ Τισίαν καὶ Κόρακα πρόβλημα" 
σύστασιν δὲ τοῦτο δέχετας προσδιοριζομένου yoovov' ἐὰν 
γὰρ προσϑῆς, Urt ᾿Αλέξανδρος ὄναρ εἶδε τοῖς περὶ" αὑτοῦ 
ἢ τοῖς μεϑ᾽ αὑτὸν ὀνείροις μὴ πιστεύειν, δύναται GU- 35 
στασιν λαβεῖν, καὶ ἐπὶ τοῦ Τισίου καὶ Κόραχος, ἐὰν — 
προσδιδρισϑῇ, ὅτι εἴσω δύο ἐτῶν ἢ εἴσω πλείονος χρό- 

γου νιχήσας τὴν πρώτην δίκην δύναται σύστασιν λα- 
βεῖν" ἁπλῶς οὖν εἰπεῖν χρόνος προσδιοριζόμενος σύστα- 

σιν παρέχει τῷ ἀπόρῳ. . 80 

Πέμπτον τὸ ἀπίϑανον" ἀσϑενησάντων * 

τῶν ἀσυστάτων ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἔχον 5 λόγον κατ᾽ ὀλίγον 

8 Cfr. Ald. p. 157. 9 Cod. ἔχειν, Ald. τὸν μᾶλλον 

Rhetor. V. ^ 5 
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πρόεισι" σχόπει γὰρ, ὡς τὸ μὲν" μονομερὲς ἐκ τοῦ ἑνὸς 

λελειμμένους πάντη ἔχει, τὸ δὲ ἰσάξον᾽ ἔχει μὲν, τοὺς 

αὐτοὺς δέ" τὸ δὲ ἀντιστρέφον ἔχει λόγους xoà οὐ τοὺς 
αὐτοὺς, πίστιν δὲ οὐχ ἔχοντας" τὸ δὲ ἄπορον xoi Ao- 

8$ γους ἔχει καὶ οὗ τοὺς αὐτοὺς καὶ, πίστικ δεχομένους" ἔκ 
δὲ τοῦ χατασκευαζομένου τὸ ἀσύστατον" τὸ δὲ ἀπίϑανον — 

- ὕλην ἔχει πάντων πλείονα, καὶ σχεδὸν συνέστηχε, καὶ 

ζητήσειεν ἄν τις, πῶς Ὅλως ἀσύστατόν ἐστιν, ὕτε "αὶ 
"Σωκράτης καὶ ᾿Αριστείδης ἀμφύτεροι γραφὰς ὑπέμειναν, 

40 χαὶ ὁ μὲν ἐξωστρακίσϑη, ὁ ) δὲ ϑανάτῳ ἐζημιώϑη" εἰ δὲ 
uu ἣν κατὰ τούτων “Ζλατηγορία, πῶς ἔργῳ ἐχβᾶσα φαέ- 

. verat; Audis οὖν αὕτη, καὶ διδάσχει, πὼς συστῆνείι δύ- 
ψαται, καὶ τὴν διαφορὰν φϑάσαντες εἰρήχαμεν" ort ἐν- 
ταῦϑα. xod λόγοι εἰσὶν xci πέρας δυνάμενοι δίξασϑαι. 

«5 Πῶς οὖν καὶ συστῆναι δύναται καὶ λύσις τοῦ εἶναι ἀσεί- 

ϑανον; ἐροῦμεν, ὅταν xol αὐτὸ τὸ τοῦ προσώπου &v- 
δοξον ἡ κατηγορία γίνηται, τότε ἀσὐστατόν ἐστι πάντη . 
ὅταν δὲ xaO" ἕτερόν τι σύστασιν δέχηται, πρόσωπον 

᾿ μὲν γὰρ οὐδὲν ἀναμάρτητον πάντη" ἔστιν δὲ ὅπου xc à» 

30 ὑπερβολὴν διαπρέπει, ὡς ὃ “Σωχράτης ἐν τῷ σωφρονεῖν" ὁ 

δὲ ᾿Φριστείδης ἐν τῷ μὴ χρημάτων ἐφίεσϑαι» εἰ οὖν τὸν 

μὲν ᾿Δριστείδην γράψεταί τις λειποταξίου ἢ ὑπερηφανίας, 

ὅπερ αὐτῷ καὶ τὸ ἐξωστρᾳκισμένον ἐποίει, συνεστηκὸς 
el τὸ πρόβλημα" εἰ δὲ καὶ τὸν ΣΙωχράτην ἑτέρου τι- 

25 νὸς ἀσεβείας, ἧς καὶ γραφὴν ὑπέμεινεν, 1) ἑτέρου τοιού- 

του, πλὴν πορνείας, ἐν ᾧ πάλιν σαφῆ ἔχει τὸν ἔλεγχον 
τοῦ σωφρονεῖν, xaxsivo δέχεται σύστασιν" τούτων δὲ 
᾿ἔστω καϑολιχὸν ἐπὶ πάντων παράδειγμα" οἷον “ἀχιλλέα 
μὲν οὐδὲν ἀπεικὸς εἶναι προδότην x«i χρημάτων ἥττονα" 

80 δειλὸν δὲ ἢ λειποτάχτην οὐκ ἂν ἔχοις γράφεσθαι" «καὶ 
τὸν Αἴαντα ἐπίβουλον μὲν τῶν ̓ “χαιῶν ἢ ϑρασὺν 7 βου- 
Aóutvov διαφϑεῖραι τὸ στρατόπεδον, δειλὸν δὲ ἡ ἐχλε- 

ἔχοντα. Scripsi ἔχον. : 
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ἰοιπότα τὴν τάξιν οὐχ ἂν ἔχοις εἰπεῖν" δῆλον οἷν or: 
τὸ ἀπίϑανον γίνεται, ὅταν αὐτῇ τῇ ἀκριβεῖ ἀρετῇ τῆς 
πούτητος τοῦ προσώπου ἐναγτίαν ἔχῃ τὴν κατηγορίαψι 

Ἕχτον δὲ τὸ ἀδύνατον, εἰ Σιφνίοις ἢ Μα- 
ρωνεέταις. 195 Ἰὸ ἀδύνατόν τινες βούλανται πρὸ τοῦ 5 
ἀπιϑάνου τάττεσθαι, καὶ δοχοῦσι χαλῶς ἐρεῖν" εἶ γὰρ 
ivi χανόνε βούλεται ὁ τεχνικὸς ix τῶν σφόδρα ἀσυστά- 
των ἀχολούϑως ἐπὶ τὰ ἥττω καταβαίνειν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
προσώπων ἐχ τῶν σφόδρα παρεχόντων ἐπὶ τὰ arro 
παρέχοντα» οὕτως xci ἐνταῦϑα ἐχρῆν τὸ ἀδύνατον προ- 40 

τάττεῦϑαε τοῦ ἀπιϑάνου. Τὸ γὰρ ὅλως μὴ δύνασθαι 
πῶς οὐχ ἂν εἴη μᾶλλον ἀσύστατον τοῦ παρὰ τὴν ποιό- 
τητα τοῦ προσώπου ἐναντιουμένου" ἀλλ᾽ ἡ ἀπολογία αὕ- 
τη, ὅτι πωνταχοῦ βούλεται ὁ τεχνιχὸς τὰ πρόσωπα τῶν 
πραγμάτων προτάξαε xol ταῦτα καλῶς xol χατὰ τέχνην, 15 
ἐπειδὴ τοίνυν τὸ μὲν ἀπκίϑανον. παρὰ τὴν τοῦ ἱπροσώ- 

"OU ποιότητα 7ίνέται , τὸ δὲ ἀδύνατον παρὰ τὴν τοῦ 
πράγματος, εἰκότως τὸ ἀπίϑανον προέταξε , τὸ éx τοῦ 

προσώπου ἔχον τὸ ἀσύστατον᾽ καὶ γὰρ προτείνας. ἐξ ἀρ- 
Ti; ὕλην τοῦ πολιτικοῦ ζητήματος καὶ φήσας ταύτην ἐχ ae 
προσώπων καὶ πραγμάτων γίνεσθαι, πρῶτον τὴν τῶν 
προσώπων ἐξέτασιν ἔταξεν" ἄλλως τῇ τεχαὶ τὸ ἀπίϑανον ἀδυ- 
γάτου τάξιν ἔχει" εἰ γὰρ ἀπίϑανόν. ἐστιν, ovx ἂν ἐγένε- 
το, οὐδὲ δυνατὴν ἔχει τὴν κατηγορίαν, ὡς ἐπαναβεβθη- 

χύς" Τὸ δὲ ἀδύνατον δύναται μὲν ἔχειν πιϑανοὺς λόγους, 25 

τὸ δὲ πέρας ἀδύνατον, ὕπερ, ὡς ἔφαμεν, οἰχεῖόν ἔστι 

τοῦ πράγματος. Κοινωνεῖ δὲ σφόδρα τοῦτο τῷ ἀπόρῳ" 
ὑσπὲρ τοῦ ἀπόρου τὸ πέρας. ἀδύνατον, οὕτως xol τού-. 
του" διαφέρει δὲ, ὅτε ἐνταῦϑα μὲν xarà τὴν φύσιν τὴν 
fuv)» τῶν πραγμάτων ἁπάντων ἐστὶν ἀδύνατον, ἐχεῖ δὲ so 
-.ὀ 

10 Cod. Ὡίαρωνέται, — 11 Haec usque ad p. 69. ἕβδομον 
τὸ ἄδοξον consentiunt cum Ald, p. 160.3 sed in brevius con» 

tracta $unt ilís, - 4 

5.. 
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μόνῃ rj! αὐτοῦ τοῦ κατασχευαζομένου, οἷόν τι λέγω 
τῷ ὀνείρῳ τοῦ “Ἀλεξάνδρου μὲν ἐναντίον ἐστὶν " χατα- "ἢ 

.Gxtvr] καὶ τῇ 'προτῆσει τοῦ μάντεως, οὐ τῇ κοινῇ φύσει 

τῶν πραγματων᾽ ἐνταῦϑα δὲ ἐὰν εἴπω τὸν Πυϑιον ψεύ- 

5 δεσϑαι, χαὶ τῇ κοινῇ φύσει τῶν πραγμάτων ἐναντίον 
ἐστὶν, 'οὐδέποτε γὰρ ψευσάμενος φαίνεται" χἂν εἴπω, ὅτε 

᾿ Θεσσαλοὶ βούλονται τὴν Ὄσσαν “ἐπὶ τῷ Our ϑέντες 
βατὸν ποιῆσαι τὸν οὐρανὸν, τῇ φύσει τῶν πραγμάτων 

᾿ ἐναντίον ἐστὶ, κατ᾽ οὐδὲν γάρ ἔστε βατὸν ποιῆσαι τὸν 
40 οὐρανόν" τὸ δὲ παράδειγμα τοῦτο τῶν “Σιφνίων € τῶν 

ἸΜαρωνειτῶν 5 τινες ἡτιάσαντο 14 λέγοντες, εἰ καὶ σμε--: 
xc σφόδρα αἱ πόλεις αὗται “καὶ ἀσϑενεῖς πρὺς τὴν τοι- 

αὐτὴν ἐπιχείρησιν" ἀλλ᾽ οὖν κατὰ "Hoodorov πολλὰ πο- 
λίσματα γέγονε xol μικρὰ καὶ μεγάλα, καὶ κατὰ Θουχυ- 

15 δίδην, iv οἷς περὶ τῶν ““αχεδαιμονίων διαλαμβάνει" *5 

τί οὖν ἀπεικὸς, φασὶ, χαὶ τοὺς ΣΣιφνίους ἢ Μαρωνεί-" 

τας ἔν τισι γρύνοις δύνασϑαι ἐπιλαμβανομένους χαεροῦ 
καὶ διὰ τὴν τύχην xol πρὸφ τοῦτο ἰδεῖν; ἐροῦμεν οὖν, 
ὅτι ἡ τέχνη αὕτη συνέστηχε τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων 

40 παντελῶς ἀνῃρημένων, καὶ τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς γενομέ- 

? 

vc, ἐν olg διόλου τοὺς “Σιφνίους xai Μαρωνείτας ἀσϑε- 
γεὶς παρειλήφαμεν" διὸ ὥσπερ πίστιν ἐχόντων προσώπων 
πρὸς ἀσϑένειαν τὸ ζήτημα πέπλασται" τοῦτο δὲ σύστα- 
σιν δέχεται, εἰ προςτεϑείη προσώπου ἐναλλαγή᾽ εἰ γὰρ 

[4 - J 

35 εἴπω, Ott βουλεύονται ἀμβατὸν ποιῆσαι τὸν οὐρανὸν, ἐκ 
^ - , 4 — 4 4 ' [4 

τῆς τοῦ προσωπου ἐναλλαγὴς xci ἱστορίας δύναται συν- 
, ἢ » . i^ 29 » 3 ^. 

. ἔσταναι xai λογον ἔχδιν" xoi εἰ εἴπω avri ἥαρωνειτῶν 

“Ἰακεδαιμονίους ἢ ϑηναίους, συνέστηχε, καὶ εἰ“ ἐπὶ τοῦ 

Πυϑίου εἴπω τὴν πρόμαντιν, δύναται συστῆναι" xoi χὰρ 

12 Cod. μόνην τὴν, AM. μόνῃ. τῇ. 13 Cod. Μαρωνιτῶν 

et in eqq. ἽΜΔαρωνίτας, 14 Cod, ἡτήσαντο, scr. ἡτιάσαντο. 
45 I, t0. ) ' 
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ὃ δΔημοσϑένης πολλάκις. τὴν Πυϑίαν φιλιππίξειν ἔλεγε, 

χαὶ ἀπὸ ἱστοριῶν φαίνεται πολλὰ οὐ κατὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ 

ἐπίπνοιαν, ἀλλὰ κατὰ τὴν αὑτῆς γνώμην λέγουσα. 
Ἕβδομον τὸ ἄδοξον ἐχμισϑώσας τις τὴν 

ἑαυτοῦ γυναῖκα" “τοῦτο τὸ εἶδος *6 παρὰ “Αἰσχίνου 5. 
ἐπινενόηται, 0 σαφὼς κατὰ Τιμάρχου δείχγυσιν * ἐν οἷς 

γὰρ διαλαμβάνει περὶ τοῦ κατὰ γραμματεῖον ἡταιρηχέναι 

χαὶ χατασχευάζει, ὡς ἄχρηστον, τουτέστι δὲ παρὰ τοῦ 
πεποιηχότος καὶ παρὰ τοῦ πεπονϑότος μὴ δυνάμενον ἐμ- 
φανισϑῆναι, 'ἀλλὰ διὰ τὴν τῶν ἀχροωμένων αἰσχύνην 10 
χραυγῆς τε καὶ ϑορύβου τὸν λέγοντα ἀπολαύειν λέγων. 
ἐδίδαξε τοῦτο, ὅτι συστῆναι οὗ δύναται" ἐν οἷς ὁ ἀχροα- 
τὴς διὰ τὴν ἑαυτοῦ αἰσχύνην , ἵνα μὴ τοιαῦτα ἐπιτηδεύ- 

ματα dox; ἡ πόλις ἔχειν, τὸν λύγον οὗ προρδέχεται" | 
εἰ δὲ προςτεϑείη νόμος ἢ ἔϑος τοῦ δύνασθαι τοῦτο 15 

πράττεσθαι, σύστααιν δέχεται. ᾿ 
Ὄγδοον τὸ ἀπερίστατον'" ἀποκηρύττει τὶς 

τὸν υἱὸν ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ αἰτίᾳ. Τοῦτο! πρὸ πάντων ᾿ 
τάξας ἐν τῷ ὅρῳ τῶν συνεστώτων ζητημάτων xol καλῶς 
τάξας, ἐνταῦϑα οἰκείως τελευταῖον αὑτὸ τάττει" xol γὰρ 20- 
ὅλων πλέον τὸ ἀσύστατον ἔχει" χαὶ γὰρ ἕχαστον τῶν 
προῤῥηθέντων ἔχει μὲν λόγους, κατὰ τὰ προειρημένα 
δὲ τὸ ἄχρηστον αὑτοῖς γίνεται" τοῦτο δὲ πανταχόϑεν 
λόγους οὐχ ἔχει" προσέϑηχε τὸ ἀπερίστατον, ὡς μηνῦ- 
σαι βουλόμενος; ὅτι τοῦτο μᾶλλον τῶν ἄλλων ἂν εἴη" 26 
αλλὰ διὰ τὸ σφόδρα “σαφῶς αὐτοῦ οὐδὲ ἐδεηϑὴ ἐξετά- | 

Om, ἀλλ᾽ ὥσπερ ὑπόμνησιν πρὸς εἰδότας. ποιούμενος. 
Τοῦτο δὲ ὡμολόγηται, ὡς περιστάσεως λαμβανόμενον 

συνέστηχε, διὸ οὐδέτερον ἔταξε πρὸς παράδειγμα, ὅπερ ἐφ᾿ ; 
ἑἱχάστῳ τῶν ἄλλων ἐποίησεν" ἔφαμεν δὲ, ὅτι ἕν τῶν τριῶν 50 
μὴ προσὸν, αἴτιον, συνέχον, κρινόμενον, ποιεῖ τὰ ᾿ἀσύ-᾿ 

46 Cfr, Ald. p. 162. 4 Cfr. Ald. p. 164. 
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στατα" — * οὖν ἕχαστον τῶν ἀσυστάτων; ἐν κεφα 
λαίῳ παρὰ τὸ τί γίνεται" ἐροῦμεν οὖν τὸ μὲν μονομεερὲς; 
ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ παρὰ τὸ συνέχον, ἐνίοτε δὲ καὶ παρὰ τὸ 

αἴτιον" τὸ ἰσάζον παρὰ τὸ κρινόμενον" τὸ —— 
5. ὁμοίως καὶ τὸ. ἄπορον, τὸ ἀπίϑανον παρὰ τὸ αἴτεον... 

Τὰ ἀπερίστατον ὡμολόγηται παρὰ τὰ τρία, ἐπινενοήκασε, | 

δὲ xal ἄλλοι τινὲς ἀσυστάτους ὅρους, οἃς καὶ irégoig 

προσαγορεύουσιν» ὀνόμασιν" ἕχαστος δὲ τούτων εἰς τού--: 

τοὺς συντελεῖ, τό τε χατὰ τὸ ἄχρηστον πέρας, οὗ σεε- 

10 ράδειγμα τοῦτο" νόμος ἐξ ἀδιαϑέτου τοὺς υἱοὺς ἐξ ἔσου 

κληρονομεῖν" ἔχων τις δυὸ παῖδας ἀπεχήρυξε τὸν ἕτερον" 
μετὰ ταῦτα ἐγένετο ὑπὸ λησταῖς" ἔγραψε περὶ λύτρων: 
φϑάσας ἃ ἀποχήρυχτος. ἐλυτρώσατο τὸν πατέρα" ὃ δὲ 
ἐπανελϑὼν ἔλυσεν αὐτῷ τὴν ἀποκχήρυξιν, καὶ διαϑῆήκην 

45 θέμενος ἐξ ἴσου χληροηνόμους ἔταξε τοὺς παῖδας" καὶ 

γράφεται ὃ ἐπὶ τῆς οἰχίαρ τὰς διαϑήκας παρανοΐας - 
Ei τούτοις τὸ τέλος ἀχρηστόν ἐστι, xà» γὰρ ἀνέλῃ τὰς 
διαϑήχας, χατὰ τὸν νόμον τὸν χελεύηντα τὸν παῖδα ἐξ 
ἔσου χληρογομεῖν, οὐδὲν πλέον ἕξει" τίς οὖν ἡ δίχη, ἐν 

30 ἡ ἐξ ἀμφοτέρων καὶ ψιχὼν xoi νικώμενος ταῦτα πείσεταε, 
. κατὰ τὴν ἀντίῤῥητον ἀπολογίαν, ὅταν τὸ ἀναντίῤῥητον 
ἔχῃ ὁ ἀπολογούμενος, ὡς ἐπὶ τοῦ πρεσβεύοντος Anuo- 
σϑένουρ" ἐδολοφονήϑη Δημόνικος, καὶ κρίνεταε dguo- 

σϑένης" ἐνταῦϑα γὰρ ἀναντίῤῥητον τὸ μὴ ἐπιδημεῖν 
, 35 αὐτὸν τὸν Δημοσϑένην" τοῦτο ἔοιχε τῷ μονομερεῖ τῷ 
κατὰ τὸ ἐλλείπειν τὴν κατηγορίαν γενομένῳ" διαφέρει δὲ, 

Or, ἐχεῖ μὲν πάντῃ τῷ κατηγόρῳ λόγοι οὐ τυγχάνουσι, 

᾿ διὸ καὶ μονομερές ἐστιν" ἐνταῦϑα δὲ. εἰσὶ μὲν λόγοι, καὶ 
γὰρ ἡ ἔγϑρα λειποταξίου, καὶ πάντα͵, ταῦτα συντελεῖ 

80 πρὸς χατηγορίαν τοῦ Δδημοσϑένους" ἀναγτίῤῥητος δέ ἐστιν 

ἡ. ἀπολογία τὸ μὴ παρεῖναι. “ημοσϑένην" εἰ μὲν γὰρ 
ἐχρίνετο αὑτὸς συνειδότος ἢ ἐπιβουλῆς ἢ τινας τῶν τοι- 
οὕτων, ὁ δὲ ἀπὼν ἠδύνατο ποιῆσαι, εἶχε χώραν ἡ κατη- 
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yogéee^ νῦν δὲ φόνου κρίγεται καὶ διὰ τοῦτο ἀαύστατόν 
ἐστεν" ἔοιχε δὲ ἠρέμα πως τῷ ἀπιϑάνῳ᾽ καὶ γὰρ ἐχεῖ 
εἰσὶ ρμεὲν λόγοι, οὐδὲν δὲ συντελοῦντες εἰς ἀπόδειξιν" δια- 

φέρεε δὲ, ὅτι ἐχεῖ μὲν παρὰ «τὴν ποιότητα τοῦ προσώπου 

οἱ λόγοε ἐναντίαν ἔχουσι τῇ φύσει τοῦ προσώπου τὴν κα- δ᾽ 
τηγορίαν, καὶ ἄχρηστοί εἰσιν! ἐνταῦϑα δὲ οἱ μὲν λόγοι 
ἁρμόζουσι τῇ ποιότητι τοὺ προσώπου καὶ πρϑανοί εἰσιν, 

ὕσον χατα τὸ κρινόμενον πρόσωπον' ἐχ περιστάσεως δὲ 

ἄχρηστοι yiyorzas. Ἔστιν à τούτοις καὶ τὸ παράνο- 
μον 3 τῆς γραφῆς, ὡς εἴ τις φόνον πεποιηκὼς χρίνοιτο 40 

προδοσίας, χαὶ τοῦτό ἀσύστατόν ἐστιν, ὅταν, ὃ πάντῃ 

μὴ πεποίηχεν, ἐγχαλήται" ἔστι δὲ xol ἕτερα εἴδη, ἅπερ 

ὄνόματι διαφέρει τὰ αὐτὰ ὄντα, D τε πριονίτης, ὃς ὁ " 
αὐτός ἐστι τῷ ἰσάζοντι" κέχληται δὲ παρ᾽ ἐνίων τεχνικῶν 

πριονίτης διὰ τὸ καϑάπερ ἐπὶ πρίρνος' ἀμφοτέρους ἐξ 18 
ἴσου ἀνέχεσθαι πανταχοῦ " ἔστε δὲ καὶ ἕτερα, ἀλλὰ πε- 

ριττὸν εἰς ἄπειρον μῆχος προάγειν, ἐχ τούτων γὰρ, xel . 
εἰ ἄλλα εὑρεθείη ; ῥᾳδιρν χρῖναι. 

Παρὰ δὲ ταῦτα εἴδη ἐστὶν ἐγγὺς μὲν ἀσυ- 

στάτων, μελετώμενα δὲ ὅμως. Καλὼς 5 καὶ προσ- 10 

ηχόντως τῇ τέχνῃ διαλαβὼν περὶ τῶν πάντη μὴ παρεχόν- 

των λόγους, αλλὰ ἀσυστάτων ὄντων, οὐχ εὐϑὺς ἐπὶ τὰ 
συνεστηχότα ἔρχεται, ἀλλὰ πρῶτον τάττερ, ᾧ ἔχει μέν τι- 
γας ἀφορμὰς λύγων, οὗ συνέστηχε δὲ, «ἀλλ᾽ .ὥσπερ μεσό- - 

τητά’ τινα ἔχει μεταξὺ τοῦ συνεστηκέναι τε καὶ ἀσύστα- 35 

τα εἶναι, ἵγα οὕτως ἐπὶ τὰ τελείως συνεστηκότα ἔλθῃ. 

Καὶ πρῶτον μὲν τὸ ἑτεροῤῥεπὲς" ἑτεροῤῥεπὲς 
δέ àoriv, 0 μήτε τοὺς αὐτοὺς λόγους ἔχει ἑχατέρωϑεν 
ἰσχυροὺς, μήτε πάντη ἐλλελειμμένους, ἀλλ᾽ ἑνὶ μὲν uépst 
ἰσχυροὺς καὶ πλείοναφ᾽ τῷ δὲ ἑτέρῳ εὐτελεστέρους μὲν, 50 

$ Cod. παράνομα. 5 ó abest ἃ cod. 4 Cfr. Ald, p. . 

170. — 5 Cfr. Ald, p. 171. 
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ἔχοντας δὲ πρὸς τὴν ἀπολογίαν. ἰσχὺν, ὡς δὲ βουλευό-- 
uevot τὸν Κριτίαν ἀποσπᾷν dx τῶν ᾿Δρμοδίου καὶ 

. ᾿Αριστογείτονος εἰκόνων" ἐνταῦϑα γὰρ ἡ μὲν χατηγο-- 
ola καὶ ἡ ποιότης τοῦ προσώπου τοῦ Κριτίου τὴν με-- 

S γίστην ἰσχὺν ἔχει καὶ καταδρομήν" ἡ δὲ ἀπολογία βρα-- 
᾿ χεῖά τίς ἐστε xol γλίσχρα, ὁ οὔτε γὰρ ἐπαινέσαι δύνασαε 

τοῦτον ὑπὲρ οὗ τοὺς λόγους ποιδῖται, ὅπερ icri» ἀεὲ 

ἐν ταῖς ἀπολογίαις, οὔτε ἐλλελειμμένης τῆς ποιότητος 
τοῦ προσώπου ἐπὶ τὰ πράγματα καταφεύξεται" καὶ οὔ 

i10 δεινὰ τὰ πεπραγμένα αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἀμφοτέροις τούτοις 
ἁλισχόμενος ἐπὶ τὸν "τῶν εἰχόνων νόμον, καταφεύξεται," 
ὡς xen τούτοις τὴν δημοχρατείαν κυρῶσαι, τῷ μὴ τὸν 
παρ᾽ αὐτῇ χρατοῦντα νόμον λυθήναι" xei αὐτὸς δέ "oc, 

ἀσϑενῆς ἔστι . τύραννον δὶς τυραννοχτόνων εἰχόνα οὐκ 

45 ἐχρὴν καταφεύγειν, ὑποῖοι εἰ ἔζων͵ αὐτοὶ ἦσαν οἱ ΄5ο-- 

λεμοῦντες αὐτῷ" εἶτα τὲ καχόπλαστον" καχόπλα- 
στὸν δέ ἐστι τὸ παρὰ ἱστορίαν, ὅταν μὴ ἀχολούϑως ταῖς 

ἱστορίαις τὴν πλάσιν ἔχῃ" ὅταν συμβουλεύῃ τις Περιχλέα 
στρατηγεῖν ἐν Χαιρωνείᾳ , ἢ Δημοσϑένην πρεσβεύειν ἐν 

30 τοῖς Πελαποννησιαχοῖς" οὕπω γὰρ ἦν γενόμενος " τούτοις 
δὲ toixs τῷ ἀδυνάτῳ" 7 λόγους μὲν yap ἔχει xci πιϑα- 
ψοὺς xai ἱχανοὺς, ἀδύνατον δὲ τὴν ἔχβασιν, πῶς δ᾽ ἂν 

μελετηϑείη προρδιορίσατο' ἐν τῷ ὅρῳ, ὅτι xaO ὑπόϑεσίν 

ἐστιν ἃ λόγος, ὥσπερ καὶ xarà μέρος ὅν τισι λόγοις o 

35 Δημοσθένης τὸ καϑ᾽ ὑπόϑεσιν σχῆμα τίϑησεν" εἰ ixpv- 
γομένην μὲν ἐγῴ, χατηγόρει ὃ δὲ «Αἰσχίνης, Φίλιππος ἣν 

ὃ χρένων" ταῦτα γὰρ οὔτε ἐγένετο, οὔτε ἐδύνατο" ? ἀλλὰ 
TÓ xad ὑπόϑεσιν τὴν χατασχευὴν, ἔχει, οὐ τῷ χαϑ' ὑπό- 

tou, οἷον & ὁρίσαιο ἐγταῦϑα, ὅπως ἂν εἰ παριόντος 

6 Cod, γλέίσχρη. 7 Cfr. Ald. p. 174. 8 Cod. χκατηγο- 

' θεῖν Dem. de fals. leg. p. 407. κατηγόρεις. . 9 Cod. οὔτε dyi- 

vtro, scripsi οὔτε ἐδύνατο, sc. γεγέοϑαιι 

δ 
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Περικλέους οἱ λόγοι γίνονται, ἢ γεγονότος Δημοσϑένους; 
ἄλλως γὰρ ἀδύνατόν τε xol εὐηϑές ἐστιν. "Ev τούτοις καὶ 

τὸ προεελημμένον δὲ, ἔνϑα πρόδηλος ἡ τοῦ δικαστοῦ κρί--: 
σις διὰ τὴν ποιότητα τοῦ χρινομένου προσώπου, ἢ ἄναν- 
τίῤῥητον 35 ἔχουσα τὴν ἀρετὴν καὶ διὰ τοῦτο προδήλως 5 
σωξομένη, ἢ ἀναντίῤῥητον χαχίαν καὶ διὰ τοῦτο προδή- 
χως ἀπολλυμένη" καὶ ὃ μὲν τεχνικὸς δι ἀρετὴν μόνον 
λέγεε τὸ προειλημμένον" γίνεται δὲ καὶ διὰ κακίαν, ὡς 
εἰ Πολυτίων χρίνοιτο προαγωγείας, δ προξδίληπταε "yap 
χρίσις, ὅτε χαταψηφιοῦνται αὐτοῦ τὸ εἶναι προαγωγὸν, 10. 
ἢ ὅταν ὁμολογουμένως ἡταιρηχκὼς χρίνηται, ὅπερ Aioxi- 
yg κατασχευάζει ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου, λέγων τοὺς Τι- 

μάρχου τοὺς χατηγόρους ἢ ἐκ τῶν ἡτὰαιρηχότων ἢ ἔκ 
τῶν γρωμένων τοῖς παισὶν, ἢ ἐκ τῶν ἀσώτων εἶναι" τοῦ- 
to γὰρ οὐχ ἁπλῶς λέγει; ἀλλὰ προχαταλαμβάνων τὸν 15 
δικαστὴν εἰς τὸ πάντως χαταψηφίσασθαι, δεδιότα μὴ 
ix τοῦ ἀφεῖναι τὴν ὁμοίαν ὑπόνοιαν λάβη Τιμάρχῳ. 
Em ἤτηται δὲ ζήτημα χαὶ σφόδρα ἱκανὸν, τί ̓ δήποτε ἐν 

μὲν τῷ ὅρῳ τῶν συνεστώτων ἐν τοῖς ἀσυστάτοις ἔλα- 
fs τὸ προειλημμένον" ἐνταῦϑα δὲ ἐν τοῖς δυναμένοις 20 
μελετᾶσϑαι" εἰ γὰρ ἐδείξαμεν, ὅτι κατὰ τὸ ἐναντίον τὰ 
ἀσύστατα λέγει , εἰπὼν τὰ ἔχοντα ἐξ ἑκατέρων λόγους, 
ἵνα σημαΐνῃ τὸ μονομερὲς ὡς μὴ ἔχον, καὶ τὸ πιϑανὸν, 

ἵνα σημαίνῃ τὸ ἀπίϑανον, καὶ τὰ ἑξῆς, ὁμοίως ἐν οἷς 

guow, ἔστι δὲ, ὅπερ ἐστὶ παρὰ Toig δικασταῖς τὸ τῆς 35 
χρίσεως ἀφανὲς καὶ μὴ προειλημμένον ἐχ τοῦ ἐναντίου, 

ὡς εἴγε προείληπται ἀσύστατον τοῦτο οἶδεν" πῶς οὖν 
ἐχεῖ dy τοῖς πάντη ἀσυστάτοις, αὑτὸ ἔλαβεν, χαὶ ἐνταῦ- 

δα ἐν τοῖς δυναμένοις μελετᾶσϑαι" ἡ λύσις αὕτη ἦν, 
αὐτὸς μὲν oU τέϑειχεν, ἔστιν δὲ εἰπεῖν, Ort παρὰ μὲν 50. 

10 Cod. ἀντίῤῥητον, soripsi ἀναντίῤῥ. vid, Ald, p. 176. 1. 3 

14 Cod, προαγωχίας. 
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τοῖς εὐεργετηϑεῖσι δικασταῖς πάντη ἀσύστατον, ̓ οὐδὲ γὰρ 

τ εἰς ἀντιλογίαν ἔρχονται εἰς τὸ τὸν εὐεργέτην ἀφεῖναι" 

παρὰ δὲ ἑτέροις διχασταῖς οὐ προείληπται" πάντες γὰρ 

οἱ δικασταὶ, ὅταν αὐτοὶ μὴ ἀδικῶνται, χρίνηται δὲ εὐερ- 

5 γέτης ἡ τῶν δήποτε ἀναγκαίων, τινὰ εὔνοιαν αὑτῷ ἔχου- 
σιν, ὡς ἐλευϑερώσαντι δημοχρατίαν ἄλλην, - 

Τάχα δ᾽ ἂν καὶ παρὰ ταῦτα εὑρεϑείη" οἶδε 13 

καὶ αὐτὸς παρείς. "ya, ὧν πρῶτόν ἐστι τὸ χατὰ ἦϑος 

xal μάχην, νόμος τοὺς πρεσβευτὰς μὴ συμπλεῖν" πένης 

40 καὶ πλούσιος ἐχϑροὶ τὰ πολιτικὰ ἐπρέσβευον ἀμφύτεροι" 
ἢ τοῦ πένητος ναῦς ἐναυάγησεν, προσενήξατο ὃ πένης τῇ 

τοῦ πλουσίου νηΐ, οὐχ ἐλάμβανεν αὐτὸν, καὶ ἀπέϑαγεν, 

καὶ χρίνεται ὃ πλούσιος" ἐνταῦϑα μὲν τὸ ἤϑος" ὡμολό- 

pyra χὰρ, ὅτε ὡς ἐχϑρὸν αὐτὸν οὐκ ἂν ἔλαβεν, ἡ δὲ 
45 τοῦ γόμου ἰσχὺς δίδωσι λόγους" xal χατὰ μὲν τὴν ua- 

| qn τῶν λόγων ἐξετάξεται, τὸ δὲ ἦϑος πρόδηλόν ἐστιν. 

ἔοιχε δὲ τοῦτο ἠρέμα τῷ προειλημμένῳ, πλὴν ὅσον τοῖ- 

τὸ μὲν ἔχει τὰς νομίμους ἀπολογίας" ἐχεῖ δὲ ἀπὸ τῆς 

πηιότητος τοῦ προσώπου τὴ προπειλῆφϑαι ἔχει. 
20 Εἴδους.γὰρ ἕνεχα προβλημάτων καὶ τρό- 

που περίεργον ἂν εἴη λέγειν. Ἐνταῦϑα πρὸς Mi- 
γουχιανὸν ἀγίττεται ἐπιχειρήσαντα περὶ εἴδους εἰπεῖν, 

. ἐασιράλη δὲ εἰπὼν, προβλήματα γάρ" προβλήματα σημαί- 
ys τὰ ἀσύστατα, ἅπερ τῷ μὴ μελετᾶσϑαι οὔτε τρόπον 

45 οὔτε εἶδος ἔχει" ἐχρὴν οὖν εἰπεῖν ζητημάτων. 

Τὰ μὲν γὰρ εἴδη καὶ τοὺς τρόπσυς διὰ τοῦ» 
το μανϑάνομεν, ἵνα ταῖς οἰκείαες ἰδέαες τῶν 
λόγων χρώμενοι τὰ προβλήματα μελετῶμεν, 
οἷον δικανειχῶς τὸ διχανιχόν" καὶ σφόδρα ἀχρι- 

80 θὼς τὸν 13 περὶ ἰδεῶν λόγον αὐτὸς ἐπιστάμενος τὰ μέ- 
γιστα διέσφαλταρ. ὡς ἀναντίῤῥητόν τι ἐπάγων, ὅτι δεῖ 

12 Cfr. Ald. p. 180. — — 15 Cod, sor. 
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ἀχολούϑως τῷ εἴδει τοὺς λόγους γίνεσϑαρ" δείχνυται 
γὰρ, ὅτε οὗ πάντοτε τὸ διχανικὸν δριανικῶς μελετᾶται, 
ἐν οἷς τὸν περὶ στεφάνου λόγον ὃ Δημοσϑένης δικανιχὸν 
ὄγτα OU δικανιχῶς ἐμελέτησε, xoi τὸν πρὸς “Τεπτίνην 

μιχτῶς " καὶ συμβουλευτικῶς τὸ συμβουλευτικόν᾽ xol δι- κα 
χανιχὸς μὲν χαρακτήρ ἐστιν ὁ λεπτὸς χαὶ πυχνὸς χαὶ 
συλλογίστιχὸς , ὡς καὶ αὐτὸς φησιν, οἷον ὃ κατὰ Τιμο- 

χράτους, 0 κατὰ ᾿Αριστὀχράτους; ; συμβουλευτιχοῦ δ᾽ ἡμῖν 
χαραχτῆρος ἐδέαν οὐχ ἔταξεν. Πῶς οὖν λέγει συμβου- 

λευτιχῶς τὸ συμβουλευτικὸν, καὶ πανηγυρικῶς τὰ ἔνδο» 10 
Eas αὐτὸς μὲν παρῆχεν, ἀγαγχαῖον δὲ εἰπεῖν. Tioocoo 
εἴδη παντοίων ξητημαάτῶν, ἔνδοξα, ἄδοξα, ἀμφίδοξα, ér&v 

ρόδοξα. καὶ ἔνδοξα μὲν , ἔνϑα καὶ τὰ πρόσωπα χαὶ τὰ 

πράγματα εὐδοκιμεῖ, οἷον συμβουλεύει Θεμιστοχλῆς πο- 
λεμεῖν τῷ Πέρσῃ" ἢ Περικλῆς περὶ τῆς ἡγεμανίας ἀμ- 18 
φισβητεῖ, ἐνταῦϑα γὰρ ἔνδοξον τὸ πρᾶγμα" εἰσηγούμε- 

vos δὲ τὸ πρόσωπον ἀχολούϑως τῷ περὶ αὐτοῦ λόγῳ" 
ἄδοξα δὲ, ὅταν τὸ ἐναντίον ἢ digvvev προαγωχγείας κρι- 
γύμενος" ἀμφίδοξα δὲ, ὅταν τὰ μὲν πρόσωπα ἔνδοξα ἢ, 

τὰ δὲ. πράγματα ἄδοξα" οἷον Περικλῆς χρίνεται πραοδο- 32 
σίας, διὰ τὸ κὴ τμηϑῆναι τοὺς ἀγρούς" ἑτερόδοξα δὲ, 

ὅταν πονηρὸν πρόσωπον ᾿ ἔνδοξον πρᾶγμα πεποιηκὸς 

ἢ" οἷον ἑταίρα τύραννον ἀπέχτεινε καὶ δωρεὰν αἰτεῖ, ἀρι- 
crei, συνοιχεῖν' ἐνταῦϑα γὰρ ὥσπερ ἐναλλαγαί εἰσι καὶ 
διάφοροι δόξαι’ τὸ μὲν γὰρ εἶναι ἄνωϑεν ἑταίραν Oux- 25 

βέβληται, τὸ δὲ ἀποχτεῖναν τὸν τύρανναν εὐδοξεῖ" xci τὸ 
αἰτεῖν δωρεὰν ἐπαινετόν" τὸ δὲ ἀριστεῖ συνοιχεῖν τῇ τοῦ 

ἀριστέως ποιότητι καὶ τῇ τῆς ἑταίρας ἀλλοίαν τὴν δόξαν 
δίδωσιν" ἀλλοῖαι γὰρ καὶ διάφοροι πσιότητες ἐν τοῖς τοιού- 

τοις εὑρίσκονται ξητήμασι" καὶ εἴδη μὲν ταῦτα τρόποι 80 
δὲ πανηγυριχὸν, περιπαϑὲς,. ἀπαϑὲς, μικτόν" πανηγυρι- 

XO μὲν, ὅταν μηδὲν ἕτερον, ἢ ἀγαϑῶν τῶν πεπραγμέ- 

γων Ὄντων πανηγυριχόν τινα τύπον Ó λόγος ἔχῃ" οἷον 



δ EXQOHATPOY ΕἸΣ ΤΗΝ. 

"Μιλτιάδης μετὰ τὰ ἐν Μαραϑῶνι συμβουλεύει ϑύεεν 
Taovi περιπαϑὲς δὲ, ὡς ὃ τὸν παῖδα τῶν σαρχῶν écv- 
TOU γευσάμενον ἀποκτείνας xal χρινόμενος παρὰ τῆς 2v- | 

γαικὸς, πάϑος γὰρ παντελὲς τοῦτο" ἀπαϑὲς δὲ, ὃ μήτε, 
δ πανηγυριχόν ἐστε, μήτε πάϑος ἔχει, ὡς τὰ κοινὰ τῶν 

ζητημάτων. Παρίστατό͵ τις ἐπ᾽ ἐρημίας “εοσφαγεῖ σώ-- 
ματι xoi φόνου φεύγει" ἐνταῦϑα. γὰρ οὔτε πάϑος στέ- 

πονϑεν, ἵνα περιπαϑὲς ἦν; ; οὔτε ἡδονῆς ἐντός ἐστεν, 

ἵνα πανηγυρικὸν ἢ, καὶ τὰ ἄλλα᾽ ὁμοίως * ταῦτα μὲν 
40 οὖν τὰ ἀπαϑή. μικτὰ δὲ, ἐν οἷς καὶ πάϑος ἐστὲ καὶ 

φιλοτιμία" ὡραίου μειρακίου τύραννος ἐρασϑεὶς ἥτησεν 

ἀπειλήσας πόλεμον εἰ μὴ λάβοι" εἵλετο τὸν πόλεμον ἡ 

πόλις" μετὰ ταῦτα ἐπεστράτευσεν ὃ τύραννος, πολιορ-- 

κουμένης . τῆς πόλεωρ ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν ἀπέσφαξε καὶ. 
45 ἀπέδειξε τῷ τυράννῳ , xai ἀνέζευξε χαὶ κρένεται φόνου" 

ἐνταῦϑα γὰρ τὸ uiv τελευτῆσαι τὸν παῖδα πάϑος 'ποεεῖ, 

ἡ “δὲ, ἀπαλλαγὴ τῆς πολιορχίας καὶ τὸ ὑπὲρ ἀρετῆς xc 
σωφροσύνης ἀναιρεϑῆναι, καὶ τὸ πρότερον ὄντα ἐπαε-- 
γούμενον ἐπισφραγῖσαι τῷ ϑανάτῳ τὴν ἀρετὴν δίδωσεν 

20 αὐτῷ, φιλοτιμίαν ἅμα χαὶ τὸ ἐν τούτοις πανηγυρίσαε" 

al εἴδη μὲν xol τρόποι προβλημάτων οὗτοι. 

Μηδὲ αὐτὸ δὴ τοῦτο τὰς χαλουμένας στώ- 

. G8ig. οὗ τίϑεται τῷ λόγῳ τοῦ Μινουχιανοῦ" ὃ γὰρ 
Μινουκιανὸς λέγει τὴν στάσιν ἀπὸ τούτου εἰρῆσϑαε, 

25 ἀπὸ τῆς γενικωτέρας τῆς ἐν. ταῖς πόλεσι στάσεως" δεὰ 

τοῦτο οὖν εἶπε τὰς λεγομένας, στασεις οὐχ οἶδα ὅπως 

αὐτὸ τοῦτο ὄνομα ἐχουσὰς, ὡς ix τῶν παρακατιόντων 

σημαίνει, λέγων ὡς ov περιεργάζομαι, ὅϑεν εἴρηται τὸ 
ὄνομα, ἀλλὰ χοινὸν ἢ καὶ συμβεβηκὸς ἐκ, τοῦτο τυγ- 

80 χάνειν.᾽ 

"ἄλλως τε κἂν ἐπιχειρήσωμεν λέγειν, ἐνταῦ- 
ϑα τὸ ἑαυτοῦ σύγγραμμα" ἐπαινεῖ, τὸν περὺ ἰδεῶν λόγον 



», 
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ἐξαίρετον καὶ ἰδιάζοντα xal οὗ δυνάμενον μετά τινος GÀ- 
iov ζητεῖσθαι, ἐν αὑτῷ λέγεε. 

Δεαιρήσεε τοίνυν ὀρϑὼς" φϑάσαντες ἀπεδεί.- 

leuev, ὡς ἡ τῶν προσώπων χαὶ πραγμάτων διαφορὰ συ- 

γεστηχός τε χαὶ ἀσύστατον ποιεῖ ζήτημα xai τὰς στά- g 

σεις ἀμείβεε" ὥσπερ ἐπὶ τοῦ πορνοβοσχοῦ εἰ ἀμείψεις TO. 
πρόσωπον καὶ ποιήσεις φιλόσοφον ἢ ἀριστέα, συνεστηκός 
ἐστε τὸ ξήτημα᾽ δῆλον οὖν ὡς αὐτός φησιν, ὡς ἀναγκαῖόν 
lors τὴν τῶν προσώπων καὶ πραγμάτων διαφορὰν γνω- 
ρίσαε- ΕΣ fo 

Ὅϑεν γὰρ εἴρηται στάσις, εἴτε ἀπὸ τοῦ 
σταστάζειν τοὺς ἀγωνιζομένου τ" ταῦτα ὃ πρὸς τὸν 
Μινσουχιανὸν αἰνίττεται" ὃ γὰρ Μινουχιανὸς εἶπεν, ὅτε 
ἔρηται στάσις ἢ παρὰ τὸ στασιάζειν ἐν ἑαυτοῖς τοὺς στα-- 
σιαξζομένους, ἢ παρὰ τὸ ἵστασϑαι εἰς τὸ βῆμα, ἢ παρὰ «ς 
τὸ ἐνέστασθϑαι τοῖς δικαίοις ἑαυτοῦ. ἔχαστον, ἡ παρὰ τὸ 
τοὺς δικαστὰς ἐν ἑαυτοῖς ἀμφιβάλλειν, οὐδέποτε yap ἅμα 
πάντες ὑμογνώμονες γίνονται οἱ διχασταί" ἐπεὶ προϑιε: 
ληιμένον ἐστὶ τὸ ζήτημα, ἢ ἄλλως ἀσύστατον᾽ ἢ στασις 

εἴρηται παρὰ τὸ σταϑηρὰς ἔχειν τὰς ἀποδείξεις πρὸς 20 
ἀντιδιαστολὴν φῶν ἀσυστάτων" xol γὰρ ἐχεῖνα οὐκ ἔχουσι 
σταϑηράς. —-- 

Ὄνομα δὲ ἀφεὶς τοῦτο χοινόν" ὅπερ ἔφαμεν, 

δείκνυται τοῦτο δεικνύμενος, ὅτι πρὸς τὴν γενικωτέραν 
στάσιν εἴρηται" τὸ γὰρ κοινὸν, ὡς πρὸς ἄλλο ἐστὶν" rOU- 25 
30 οὖν λέγει, ὅτι κοινὸν ) Ug τῆς τῶν πολλῶν στάσεως 

mona Εἴπωμεν οὖν ὅρον στάσεωρ: στάσις ἐστὶ φάσις, 

τοῦ ἢ ? πεπρᾶχϑαι ἢ κληϑῆναι, ἢ ποιότητος ἐξέτασις" 

φώσις Zativ ἀπόφασις xoà κατάφασις, ὃ σημαίνει τὸ αἴ- ᾿ 
τιον xci τὸ συνέχον, καὶ περὶ τοῦ χρινομέγου ὁ ὅρος 30 
διαλαμβάνει" ἐν γὰρ τῷ εἰ πέπρακται, ἡ ξήτησίς ἐστι 

1 Cfr. Ald. p. 4199. 2 Cod. εἰ, — Cfr. Ald. p. 202. 1. 7. 
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στοχαστική. d» δὲ τῷ ἐγχληϑῆναι ἡ ὁρική" ἐν δὲ τῇ 5 
ποιότητι αἱ λοιπαὶ στάσεις" ὥστε τὰ τρία, περὶ ὧν αξ 
sod τῶν στάσεων ζητήσεις, ὁ ὅρος σεριέλαβεν" ol δὲ 

οὕτωρ᾽ φάσις μεριχῶν ἐν ἀμφισβητήσει πολιτικῶν πρα--: 
5γμάτων. Φασις «μὲν οὖν ἐδηλώσαμεν 7 ἀπόφασις χαὲ 
καξάφασις μερικῶν καὶ διὰ τοὺς φιλοσόφους" καὶ οὗτοε. 

γὰρ ἔχουσι ζήτησιν, ἀλλ᾽ οὐ περὶ μερικῶν, ἀλλὰ χαϑολε-- 

χῶν πραγμάτων. διὰ τοὺς ἰατρούς" καχεῖνοι γὰρ ἔχουσε. 

μερικὴν φάσιν καὶ ἀπόφασιν, ἀλλ᾽ οὐ .περὶ πολιτιχῶν 
40 πραγμάτων. oí δὲ οὕτως" ξήτησις πολιτιχῆ, ἐφ᾽ ἣν et 

κατὰ μέρος πίστεις ἀνάγονται τῶν ἐν τῷ ζητήματε ζη-- 

τουμένων" ζήτησις μὲν οὖν, ὅτι ἐζήτηται, xal οὐχ ὧμο--: 
λόγηται" πολιτικὴ δὲ διὰ τοὺς ἰατροὺς καὶ φιλοσόφους 
ἐφ᾽ ἣν αἱ κατὰ μέρος πίστεις ἀνάγονται . τῶν ἐν τῷ —* 

45 τήματε, ἐπειδὴ ἑχάστη στάσις ἴδια ἔχει χεφαλαια" eg 

xarà μέρος οὖν πίστεις εἰσὶ τὰ χεφάλαια τὰ ἐν τῷ en- 

τήματι ξητούμενα ἁρμοξόντως εἶναε τῇ στάσει. Καὶ αὖὗ-- 
τοι μὲν εὖ ἔχοντες ὅροι" εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι μὴ ἀχριβεῖς, 
oUg περιττὸν προϑεῖναι, ὥσπερ οὗτος o καὶ δοχῶν 'Ερ- 

40 μαγόρου εἶναι. Φάσις πολιτικὴ πρὸς ἀπόδειξιν φερο- 
μένη τοῦ ζητήματος" ὑγιῶς 0 ὥρος οὐκ ἔχεε᾽ ἡ γὰρ φά- 
σις οὐ πρὸς ἀπόδειξιν φέῤεται, ἀλλ᾽ αὐτὴ ἀποδείκνυταὶ, 
οἷόν t&^ λέγω, ἐὰν εἴπω 'ὅτι καὶ τὸ τῆς αἰτίας" κατ᾿ 
αὐτὸ τὸ εἰπεῖν μὴ $ ὅτι ------- εἰς ἀπόδειξιν φέρεται, ἀλλὰ 

. 58 δι' ἑτέρων πρὸς ἀπόδειξιν" οὐχ ἡ φάσις οὖν ἀποδείχνυσιν, 
ἀλλ᾽ αὐτὴ κατασκευάζεται. περιττὸν οὖν πλείονας οὖχ εὖ 
ἔχοντας ὅρους εἰπεῖν. | 

Τὴν μ ἐϑοδον ἐνταῦϑα προϑεὶς ποιήσομαε 
τὴν ἀρχὴν τῆς διαιρέσεως ἀπὸ στοχασμοῦ. 

80 ἐπειδὴ γὰρ περὶ ὑπάρξεως ἣν ἡ ζήτησις, πᾶσα δὲ ἃ vza0- 

ξις πρὸ τῶν ἄλλων. ἐστὶ φυαικῶς, ἀδύνατον ἣν πρὶν Óu- 

5 In cod. ante Tj:est τό 4 Cod. οἷον τί, 5 Cod, 
$100, scripsl αἰτίας, — 6 Cod, us ὅτι, scquente brevi lacuna, 
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γϑῆναι ὅτε ὑπῆρξε τὸ πρᾶγμα, ἑτέρου τινὸς τὴν ἐξέτασιν 
γενέσϑαι" καὶ ἐπειδὴ φυσικῶς 0 στοχασμὸς κἂν ταῖς GÀ- 

ἰαις ὑποπύττει ̓  στάσεσιν, ἦ κἀτὰ τὴν τῶν νομοϑετῶν 
διάνοιαν ἡνίκα ἐξετάζεται, ἢ χατὰ τὴν τοῦ πεπονθότος 

ὡς ἐν ταῖς ἀντιϑετικαϊῖς, ἢ χαϑ'᾿ ἕτερά τινα, ἀναγχαῖον, 5 

ὃ φυσικῶς ἐν πάσαις ἐστὶ, πρῶτον εἶναι τῶν ἄλλων ’ ἐπι-: 

γενόηται δὲ ἡμῖν πρὸς σὰφήνειαν ἑτέρα μέϑοδος, δι᾽ ἧς 
τὰς στάσεις ἐπιγνωσόμεϑα, ἢ καὶ ὑποτέταχται, Μέϑο- 
dog διάφορος παρὰ τῶν ἀρχαίων δέδοται τῶν στάσεων 
διαιρέσεωφᾷ, καὶ ὁ μὲν Ἑρμαγόρας ἑπτὰ μόνας στάσεις, 10 

στοχασμὸν, πραγματικὴν, ποιότητα, νομιχὴν, δικαιολογίαν 
χαὶ μετάληψιν, ἣν τέμνουσιν εἰς τε ἔγγραφον καὶ ἄγρα- 
ga" ol δὲ uérayepéaregot &* στοχασμὸν, ὅρον, πραγμα- 
τιχὴν, ἀντίϑεσιν, νομικὴν, μετάληψιν. “Τολλιανὸς δὲ 
στοχασμόν, ϑρον, ποιότητα, μετάληψιν" Ἶ δὲ ἀχριβεστέ- 48 

ρα διαίρεσις τῶν χαϑ' ἕχαστα στάσεων αὕτη. ἐστίν " πᾶν 
πρᾶγμα πρώτην ἔχει ζήτησιν περὶ τοῦ δῆλον εἶναι ἢ aga- 
zig, λέγει δὲ οὐ κατὰ τὴν χρίσιν τῶν δικαστῶν “ χοινὸν 

γὰρ τοῦτο τῶν στάσεων, Pati πᾶν πρᾶγμα ὑπὸ μίαν στά- 
cw ἀνάγεται" εἰ γὰρ εἴη δῆλον, ἀαύστατον ἔσται, ἀλλ᾽ 30 
ἀφανές ἐστιν xarà τὸ ei ἐγένετο ἢ μέλλει. γενέσϑαι ἢ 
γίνεται « Κἂν μὲν ἄδηλον ἢ» στοχασμὸν ποιεῖ" στοχα- 
σμὸς γάρ ἐστιν, ἔνϑα ὃ μὲν χατήγορος ἀνατίϑησιν ὅλον 
τῷ φεύγοντι, ὁ δὲ φεύγων ἀρνεῖται πεποιηκέναι παντϑ- 
Mag σημεῖον δὲ tt σαφὲς xol ἀνεύϑυνον πρὸς ἀπόδειξιν 35 

φέρεται παρὰ τοῦ χατηγόρου, ὡς ἐπὶ τούτου" πλούσιος 
ly συμποσίῳ — τυραννήσειν" Ü πένης ἀντώμοσε τυ- 
θαννοχτονήσειν᾽ ηὕρηται" vexgóg ἀσχύλευτος ὁ πένης τῇ 

ὑστεραίᾳ καὶ χρίνεξαι ὁ πλούσιος φόνου " ἐνταῦϑα ἡ ζη- 

τησις περὶ τοῦ εἰ ἐφόνευσεν ἐστίν" καὶ ὃ μὲν ἀπολογεῖται 30 

περὶ τοῦ μηδὲν ὅλως ἐπικεχειρηχέναι, ὃ δὲ ὅλον αὑτῷ 
ἀνατίϑησιν τὸ ἀδίκημα" σημεῖον δὲ ἐστι σαφὲς τὸ ὁμό- 

σαι τοῦτον τυραννοχτονήσειν" οἰκεῖον δὲ στοχασμοῦ τὸ 
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! ἕτερον εἶναι. τὸ γεγενημένον" ἕτερον δὲ τὸ ἐγχαλούμενον" 

ἐὰν μὲν τὸ γεγενημένον᾽ δῆλον ἢ ῇ, ὅτι ἐγένετο ἡ " ζήτησις 

εἰ τελείως γέγονεν 5 ἀτελῶς κατὰ τὸ ἔχειν ὄνομα τὸ 

| πρᾶγμα, καὶ ποιεῖ, δρον" ὅρος γάρ ἐστιν ὁ ὀνόματος ξήτη-- 

5 σις, ὅτε δεῖ χληϑῆναι τὸ. γεγενημένον, ἤγουν ἀμφισβήτημ:. 

σις ἐχ τοῦ ἐλλείπειν τί γέμεται, 0 προρτεϑὲν λύει τὴν epu 
φισβήτησιν , ὡς ἐπὶ τούτου" συνεχῶς τῷ πένητι ἐπανέ--: 

τεινεν ὃ πλούσιος τὴν χεῖρα, καὶ χρίνει. αὐτὸν ὕβρεως" ἐν- 

ταῦϑα γὰρ πέπρακται μὲν τὸ ἐπανατείνασϑαι τῷ πλου- 
10 σίῳ, λείπει δὲ τὸ τυπτῆσαι, ἵνα. μηχέτι ἀμφισβήτησις ἢ 7 

TQ ὀνόματι" day: δὲ σαφὲς 7 καὶ τέλειον , ἤτοι περὶ τοῦ 
μλλοντός ἐστιν, ἐν ᾧ ζήτησις, εἰ συμφέρει τ τόδε γενέσϑιαε | 

ἢ χυρωϑῆναι ἢ δοϑῆναι xal πριεῖ πραγματιχήν" πραγμα- | 

vixr γάρ ἐστι μέλλοντος πράγματος δοχιμασία, si δεῖ 
45 γενέσϑαι ἢ δοϑῆναι τόδε τι" καὶ τούτου παράδειγμα o. 

συμβουλευτικοί᾽ καὶ τοῦ sL δεῖ δοϑῆναί τε, Κλέων μετὰ | 
τὰ ἐν Πύλῳ ἀξιοῖ Πύϑιος καλεῖσθαι" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ | 

μὲν δοϑῆναι αὐχέτι ζητεῖται, τὸ δὲ μέγεϑος τῆς δωρεᾶς | 

ἐξήτηται" ἐὰν δὲ πεπραγμένον εἴη, ἡ ζήτησις αὐτοῖ nel ! 

40 τὴν ποιότητα γίνεται , ἥτις τέμνεται εἰς δύο" ἢ γὰρ δη- 

τὸν παραβεβασμένον ἢ ἢ δοκοῦν παραβεβάσϑαι. ποιδῖ τὴν 

ζήτησιν" ἢ τὸ πρᾶγμα αὑτὸ καϑ'᾽ αὑτὸ δοχιμαξόμενον * : 
xv ui» ῥητὸν $, ποιεῖ τὰς νομικὰς, περὶ ὧν ὕστερον 

, ἐροῦμεν" ἐὰν δὲ τὸ πρᾶγμα ὑμολογῇ πεποιηκέναι ὁ φεύ- 
35 γῶν xol οὐδὲ ἀδίχημα ἢ τὸ γεγενημένον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ &bov- 

. σίας γίνεσθαι κατὰ φύσιν 7 νόμον, ἢ τέχνην, ποιεῖ ἀν- 

τίληψιν" ἀντίληψις γάρ ἐστι πράγματος: εἰ εἰναι δοχοῦντος | 
ἀνευϑύνου ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐκ περιστάσεως κατηγορία yt- 

γομένη " ὡς ἐπὶ τούτου " ἐν πόλει δημοχρατουμένῃ ῥήτωρ 
80 ἔγραψε τυραννίδος ἐγκώμιον, πολλοὶ ἁλίσκονται ὁμονοίᾳ 

τυραννίδος ἐπιϑέσεως, καὶ, χρίνεται 0 ῥήτωρ. ἐὰν δὲ ὁμο- 
λοχῇ τὸ ἀδίκημα εἶναι ὃ φεύγων, πάντως αἰτίαν, δι᾿ ἣν 

ἐποίησεν, ἐρεῖ" ἡ δὲ αἰτία εἰς δύο τέμνεται" ἢ γὰρ διιο- 

- Ao yet 
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)ογεῖ ἑκὼν πεποιηκέναι, xol τοῦτο τὸ ἑχούσιον εἰς Odo 
τέμνεται" κἂν μὲν γὰρ εὐεργέτημα μεῖζον ἐπιδείξῃ, ποιεῖ" 

ἀντίστασιν " ἀντίστασις 7ae ἐστιν ἐξ ἀδικήματος ὁμολο- 
γουμένου ἀναφυομένη εὐεργεσία, ὡς ἐπὶ τούτου" ἐξέφερέν 
τα ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἵππος, συστρατιώτης παραδραμὼν 5 

ἀπέσφαξε τὸν ἵππον, μετὰ τὴν μάχην χρίνει αὐτὸν fAa- 
βης" ἐνταῦϑα γὰρ ἑχούσιον ἀδίχημα τὸ ἀποχτεῖναι τὸν 
ἵππον" ἐξ αὐτοῦ δὲ ἀναφύεται εὐεργέτημα μεῖζον, tj σω- 
τηρία τοῦ στρατιώτου" ἢ ὁμολογῶν εἶναι ἀδίχημα ἄξιον 
εἶναι τὸν πεπονθότα λέγει xal διὰ τοῦτο πεποιηχέναι, 10 
χαὶ ποιεῖ ἀντέγχλημα, ὡς ἐπὶ τοῦ ,τρισαριστεὺς τὸν υἱὸν 

ἱταιροῦντα ἀπέσφαξε καὶ χρίνεται φόνου “" ἐνταῦϑα γὰρ 

0 μὲν φόνος πονηρὸν , ἢ δὲ ποιότης TOU ἀριστέως xol ἡ 

διαβολὴ τοῦ ἡταιρηχότος δίδωσιν αὐτῷ ἐξουσίαν τοῦ λέ- 

γειν, ὡς ἄξιος εἴη ταῦτα παϑεῖν. Τὸ δὲ ἕτερον, τὸ μὴ 15 
βεβουλῆσϑαι, πάλιν εἰς δύο τέμνεται" ὁμολογεῖ μὲν γὰρ 
εἶναι ἀδίκημα , βιβιάσϑαι δὲ λέγει, χἂν μὲν εἴς τι τῶν 

ἔξωϑεν ἀναφέρηται τὴν αἰτίαν καὶ δείξῃ ἕτερον τὸ Ae- 
βιασμένον ; μετάστασιν ποιεῖ, ὡς ἐπὶ τούτου" σκχηπτοὶ 

συνεχεῖς εἰς τὴν Πλαταιέων πολιορκίαν κατηεσαν᾽ ἔζευ- 20 
ἐν à ὁ ᾿Αρχίδαμος χαὶ κρίνεται" ἐπὶ τοὺς σχηπτοὺς τὴν 
αἰτίαν ἀνατίϑησιν " εἰ δὲ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ. βεβιάσϑαε 
λέγῃ, καὶ 7 φόβον ἢ ἄγνοιαν " TL τῶν τῆς ψυχῆς παϑῶν 
αἴτιον εἶναι λέγῃ, ποιεῖ συγγνώμην, ὡς ἐπὶ τούτου" δι᾽ 

ἔρωτα τὸν υἱὸν ἔμελλεν ἀποχηρύττειν ὁ πατήρ᾽ ἐπηγγεί- 25 

lero μετ᾽ ἐνιαυτὸν παύσασϑαι τοῦ ἔρωτος, παρελϑὸν- 
τὸς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὁμοίως ἤρα καὶ ἀποκηρύσσεται" ἢ οὗ- 
τος, τύραννος ἀπήτησεν υἱὸν τυπτῆσαι τὸν παϊέρα" οὐ 
βουλόμενον ἀπέσφαξε, χαὶ τὸν δεύτερον ὁ ὁμοίως καὶ αὐτὸν 

οὐ βουλόμενον ἀπέσφαξεν" ὃ τρίτος ἐτύπτησε" χαταλυ- 30 
ϑείσης τῆς τυραννίδος νόμου ὄντος τὸν πατραλοίαν ϑα- 

γάτῳ ζημιοῦσϑαι, ὑπάγεται τῷ νόμῳ καὶ ἀπολογεῖται" 

ὑταῦϑα γὰρ τὰ δέος. καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ τυράννου ἀναγ- 
Rhetor, V. ' 
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χην προφέρει καὶ ποιεῖ συγγνώμην" ἐὰν δὲ ἀπὸ toU oe 

τοῦ καὶ egi τὸ ῥητὸν ὑπάρχῃ τις δήτησις, ἤτοι ἐναν- 
τίον ῥητὸν ἕτερον φέροντες λύομεν τὸ παραβεβασμένον 

ῥητὸν καὶ ποιοῦμεν ἀντινομίαν * ἀντινομία γάρ ἐστι δύο 
δ ῥητῶν ov φύσει μὲν ἐναντίων, x, συμβεβηχότος δέ τινος 

ἐναντίωσιν ἐχόντων ὡς ἐπὶ τούτου, τὸν μοιχὸν μὴ εἰσιέ- 

yat εἰς τὸ ἱερὸν, καὶ τὸν ἀριστέα εἰς ἱερὸν ἀνατιϑέναι 

τὴν σκευὴν ἁλούς τις μοιχείας ἡρίστευσε xol ἀνέϑηκε 
τὴν σχευὴν εἰς ἱερὸν, καὶ ὑπάγεται τῷ νόμῳ" ἐνταῦϑα 

40 γὰρ πρὶν μὲν τὸν μοιχὸν ἀριστεῦσαι οὐδ᾽ ἡντιναοῦν πρὸς 
ἑαυτοὺς ἐναντίωσιν εἶχον oi νόμοι" τῷ δὲ συμβεβηκχέναι 

τοῦτον ἀριστεῦσαι τὴν ἐναντίωσιν ποιδῖ᾽ εἰδέναι δὲ γρὴ, 
ὡς καὶ ἐχ πλειόνων ῥητῶν πολλαάχις ἀντινομίᾳ «γένεται 
καὶ ἑνὸς, ὅταν ἀμφότεροι ἐξ ἴσου χρῶνταε αὐτῷ" ἐὼν δὲ 

45 μὴ λέγῃ παραβεβάσϑαι τὸ ῥητὸν, ἀλλὰ μηδὲ τοῦτο τὴν 
ἀρχὴν χκεχωλύσϑαι τὸ νῦν πεπραγμένο», καὶ περὶ τὴν 

διάνοιαν ἵστηται τοῦ γόμου ἡ ἐξέτασις αὑτῆς, δητὸν χαὶ 

διάνοια γίνεται" ῥητὸν γὰρ καὶ διανοιὰ ἐστε ῥητοῦ δο- 

χκοῦντος παραβεβάσϑαι ζήτησις, εἰ τὴν ἀρχὴν παραβέ- 
20 βασται ἢ μὴ!, ἰκαὶ τοῦτο σημαίνει ὃ νόμος, ὡς ini τοῦ 

τὸν ῥίψαντα τὴν ἀσπίδα ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι" πολιορ- 
κίας οὔσης ἀφείς τις τὴν ἀσπίδα ἀπέχτεινε τὸν τῶν πο- 

λεμίων στρατηγόν" ἀνέζευξαν οἱ πολέμερι καὶ ὑπάγεται 
τῷ νόμῳ᾽ ἐνταῦϑα γὰρ τοῦ κατηγόρου χρωμένου τῷ ῥι;- 

25 τῷ, ὅτι ῥίψασπις εἶ, ἐχεῖνος ἐπὶ τὴν διάνοιαν φεύγει, ὡς 
.Ó νόμος οὐχ ἐκώλυσεν ἐπὶ ἀριστείᾳ ἀφεῖναι, χαὶ ζήτησις 
περὶ τούτου ἵσταται, ὃ τί ποτε ὁ νόμος βούλεται' ἐὰν 
δὲ μήτε περὶ τὴν διάνοιαν ἵστηται τοῦ νόμου μήτε ἕτε- 

gov ἀντεισφέρῃ ῥητόν" ἐὰν μὲν ὅμοιον TO γεγραμμένῳ 

80 τὸ πεπραγμένον δειανὺς ταὐτὸν .eivat λέγῃ τῷ χκεχωλυμιἐ- 

yo, συλλογισμὸν ποιεῖ, σιλλογισμὸς γὰρ ἐστιν ὑμοίου 
πράγματος παρεξέτασις, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος τὸν ἡται- 
ρηχότα μὴ λέγειν, Τίμαρχος ἁλοὺς ἑταιρήσεως διδάσχει 
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τοῖδαρ xe ὑπάγεται τῷ νόμῳ ' ἐγταῦϑα γὰρ ὁμοίως 

οὔτε ἐξ ἐναντιώσεως νόμου ἡ ζήτησις συνίσταται, οὔτε 

περὶ τὴν διάνοιαν ἵσταται" ἐξομοίωσις δέ ἐστι τοῦ λέγειν 
Tro διδάσχειν παῖδας" οἰχεῖον δὲ. συλλογισμοῦ τὸ ῥητὸν 
μὲν φέρειν «τὸν φεύγοντα, τὴν διάνοιαν δὲ τὸν διώχοντα. 5 

Tay δὲ ἀπὸ προσῳδίας ἢ διαστάσεως συλλαβῶν ἢ ὁμω- 
᾿γυμίας ἀναφαίγηται ἡ ζήτησις, ἀμφιβολία γίνεται. καὶ 
πυοσῳδίας μὲν παράδειγμα" ἑταίρα χρυσία εἰ φοροίη δη- 
μοσία ἔστω" ἥλω ἑταίρα φοροῦσα; καὶ ὁ μὲν κατήγορος 

ἀναγενώσχει δημοσία ἔστω“ παροξυτόνως, αὑτὴν δημο- 10 
σίαν λέγων, ἡ δὲ ο,Δημόσια ἔστω“ προπαροξυτόνως, τὰ 
χουσία δηλοῦσα διαστάσεως δὲ συλλαβῶν, ἀριστεὺς τε- 

λευτῶν ἔγραψεν ἐν ταῖς διαϑήχαις, Ἄρεα γενέσθαι χρυ- 
σοῦν δόρυ ἔχοντα. καὶ οἱ μὲν κληρονόμοι ἀναγινώρςχουσι 

. μετὰ διαστάσξως τὴν διαϑήχην, Ἄρεα, χρυσοῦν δόρυ &-15 

e 

| τ 

γοντα. ᾿Θμωνυμίας δὲ, τοὺς ἡγεμόνας ἔχρησεν ὁ ϑεὸς 
φυλάττεσθαι" xoi ἀμφισβητοῦσιν οἱ δήτορες καὶ οἱ στρα- 
τηγοί" xai αὗται μὲν περὶ ὑπάρξεως καὶ ἰδιότητος καὶ 
ποιότητύς εἰσι στάσεις. Ἔστι ÓÉ τις γενιχὴ. χατὰ πασῶν 

χαὶ πρὸ πασῶν xci μετὰ πάσας περὶ εἰσόδου τὴν ἀρχὴν 30 

ἔχουσα τὴν ζήτησιν" αὕτη δὲ εἰ μὲν ὠχυρωμένον ἔχει 
τὸν φεύγοντα τῷ ῥητῷ, τελεία τὸ ἐχβολὴ τὴς εὐϑυδικίας 

ἰστὶ 'καὶ παραγραφὴ γίνεται, ὡσπερ αἱ παρὰ Δημοσϑέ- 
Ya παραγραφαὶ, ὡς καὶ ἢ κατὰ Τιμάρχου παραγραφή" 
ἐὰν δὲ ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν. 0 κατηγορούμενος χαταφεύγῃ, 25. 
ὁ δὲ διώχων πᾶσαν μὲν τὴν ἐξουσίαν μὴ ἀνέλῃ, αἰτιᾶται 
δὲ τι τῶν περιστατικῶν, τόπον 1) πρόσωπον ἢ αἰτίαν ἢ 
χρόνον ἢ τρόπον, μετάληψις γίνεται᾽ καὶ αὕτη μὲν παρ᾽ 

rue» ἐπινενόηται μέθοδος" ζητήσωμεν δὲ καὶ αὐτὴν αὖ- 
τοῦ εἰ ἀχριβῶς ἔχει. 80 

Παντὸς οἱουδηποτοῦν πρροτοϑέντος ᾿ζητή- 

1 Der. de fals, leg. p. 436. 

| | Ὁ... 



34 ΣΩΠΑΤΡΟΥ ΕΙΣ ΤῊΝ 

ματος, εἰ συνεστήκχοτ' ἐνταῦϑα ? περιττὸν τὸ ) σεροσ- 
τεϑῆναι εἰ συνεστήχοι" ὅλως γὰρ εἰ ξήτημα, χαὶ συνέ- 

στηχε' τὰ γὰρ ἀσύστατα OU ξητήματα᾽ ἤρκει οὖν ὀνομέ- 
σαι ζήτημα καὶ δηλώσαι συνεστηχός" κωτὰ γὰρ TOV αὐὖὐ- 

5 τοῦ λόγον, ὃν ἀνωτέρω εἶπεν, ταῦτα ᾽ οὐχ ἂν εἴῃ ξητή- 
ματα, ὡς τῶν συνεστηχότων ξητημάτων ὕντων" περ (rtv 

οὖν τὸ εἰ συνεστήχοι. | 

Ἐπισκχοπεῖν δεῖ τὸ χρινόμενον, negl οὗ ἡ 
κρίσις. ᾿Εζήτηται, πῶς τριῶν ὄντων, αἰτίου, συνέχον- 

40 τος, χρινομένου, τῶν ποιούντων τὰς στάσεις, μόνον φης- 

σὶ δεῖν τὸ κρινόμενον ἐπισχοπεῖν" λέγομεν, ὅτι εἰπὼν τὸ 
χρινόμενον περιείληφε τὰ ἄλλα δύο, εἰ μὴ γὰρ προῦφε- 

στήχοι αἴτιον καὶ συνέχον, OU ξητεῖται κρινόμενον * ὡς 

ὁμολογούμενον οὖν τοῦτο ἅπαξ εὐπὼν ξήτημα οἶδεν ὅτι 
45 ἔχει αἴτιον καὶ συνέχον" τὸ χρινόμενον οὖν λέγει, σερὲ 

οὗ ἡ χρίσις. εἰ ag ανές * ἐστιν m φανερόν" καλῶς 
ἐπὶ ἀσφαλείας , ἐπὶ παντὸς γὰρ πράγματος ἢ τῶν δι- 

χαστῶν κρίσιρὶ ἀφανές ἐστι, καὶ ἐπὶ παντός ἐστί τι ἀφα- 
vie, οἷον ἐν τῇ ἀντιλήψει ἐστὶ τὸ ἐφ᾽ ἐξουσίας αὐτὸ ποι- 

20 εἶν, καὶ ἐν τῷ ὅρῳ ἀφανές ἐστι τὸ τί ἐστι τὸ πεπραγμένον. 
᾿Ενταῦϑα οὖν τὸ ἀφανὲς περὶ τῆς ὑπαρξεώς ἐστιν, εἰ ὅλως 
ὑπῆρξε τὸ πρᾶγμα, ἢ ὅλως ὑπάρξει. τινὲς μὲν γὰρ βού- 
λονται καὶ ἐνεστῶτος γρόνου τιϑέναι στοχασμὸν, ? xoi 
τιϑέασι τούτου παράδειγμα τὸ ονύχτωρ τις μεταιτῶν 

35 ληστείας χρίνεται V ἐν γὰρ τῷ κλέπτειν ἐσεὶν, φασὶν, χα- 

xũs εἰδότες, ὅτε ἐνεστώς ἐστιν, αὐτὸς ὁ χρόνος, xad" ὃν 

eig τὸ δικαστήριον ὅστηχεν καὶ ἡ roiou γίνεται" ᾿ἐχεῖνον 

δὲ ὁμολογουμένως οὗ λῃστεύει τὸν. γρόνον, ὥστε τοῦτο 

παρεληλυϑὸς ἂν εἴη" δοκεῖ δὲ τοῦτο ἐνεστῶτος στοχα- 

80 σμοῦ εἶναι παράδειγμα" οἷον ᾿4ϑηναίων πλεόντὼν ἐπὶ 

Συρακούσας ἝἙἭ. ρμοχράτης λέγει, ὅτι. ἔρχονται ᾿41ϑηναῖοι" 

2 Cfr. Ald. p. 207. ὅ In cod. sequitur γάρ. 4 Cod. 

ἀσφαλές. 5 Cfr. Ald. p. 208. 1. 11, 
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οὔτε γὰρ 4 vaio, ἔπλεον" xoà “Ἑρμοκράτης ἔλεγεν, ἀλ- 
ia χαὶ τούτου τὸ μὲν παρελήλυϑεν, τὸ δὲ μέλλει" παρ- 

εήλυϑε μὲν γὰρ ὅσον τούτοις διήνυσται τοῦ πλοῦ, μέλ- 
let δὲ τὸ ἐπιβῆναι ὡΣυραχουσῶν. Δέδεικται οὖν ὁμολο- 
γουμένως, ὅτι παρεληλυϑὼς xol μέλλων χρόνος τὸν στο- ? 
σχασμὸν ἔχει. τὸ yap ἀφανὲς τοῦ. στοχασμοῦ ἐστιν, & 
ἐγένετο ἢ μέλλει γενέσϑαι. .. 

Ἔστι γὰρ στοχασμὸς ἀδήλου πράγματος 

ἔλεγχος οὐσιωδῶς, ἀπό τινος φανδροῦ σημείς 

ov. ᾿Ιδωμὲν οὖν, εἰ εὖ ἔχει ὁ ὅρος, ἀδηλου πράγμα- 10 

τος ἔλεγχος" καλὼς "ἡ γὰρ φύσις τοῦ στοχασμοῦ ἡ GQ- 
γησίς ἐστιν», ὡς προειρήχαμεν" εἶτα ἐπειδὴ xai ἐν cÀ- 

λαις στάσεσιν, ὕπερ ἔφαμέν, ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος, 
xai μάλιστα ἐν τῇ πραγματιχῇ" ἄδηλον γὰρ πρᾶγμα ἐστιν, . 
εἰ συμφέρεε βοηϑῆσαι ᾿θλυνϑίοις ἢ οὔ" προσέϑηκεν οὐ- 15 
σιωδῶς, ἵνα τὸ οἰχεῖον μηνύσῃ τοῦ στοχασμοῦ, τὸ περὶ 
τῆς ὑπάρξεως ἔχειν τὴν ἀδηλίαν ἀπὸ τινος φανεροῦ ση- 
μείου" μόνος γὰρ o στοχασμὸς τῶν ἄλλων στάσεων ἴϑι- 

ον ἔχει τοῦτο , τὸ δύο πράγμᾳτα ἔχειν , xal τὸ μὲν ἀνεύ- 

ϑυνον εἶναι καὶ σημεῖον καὶ φανερὸν, τὸ δὲ ἀφανὲς καὶ 20 

ὑπεύϑυνον. Ἴδωμεν ovy, εἰ εὖ ἔχει ὁ ὅρος, καὶ εἰ ἀπό 
τινος μόνου φανεροῦ σημείου ὁ στοχασμὸς συνέστηχεν" 
ἐχπεπτώχασι 5 γὰρ τὸ παράδοξος xol ὃ ἀπὸ γνώμης 

χαὶ οἵ ἀντεγκληματικοὶ , Χαὶ οἱ ἀτελεῖς ἀπὸ noa ἔγματος, 

οἵπερ xci ἐξ ὑποψίας καλοῦνται' ἐν πᾶσι γὰρ σημεῖον 25 
οὐκ ἔστιν" οὔτε γὰρ. ἀπὸ γνώμης, οὗ παράδειγμα τοῦ- 
το' μητρυιὰ ἐν δόξῃ μανίας τὸν μὲν πρόγονον ἀπέκτεινε, ' 
τὸν δὲ υἱὸν ἔτρωσε, καὶ ἀνενεγχοῦσα χρίνεται᾽" ἐνταῦϑα 
γὰρ ὁμολογουμένου τοῖ πράγματος ὄντος ζητοῦμεν, εἶ 

ὄντως ἐμαίνετο ἢ οὔ" καὶ πάλιν ὃ παράδοξος, ἐὰν εἴπω, 50 

ὅτ, μάγος ἐν τρισὶν ἡμέραις τύραννον καϑελεῖν ὑπέσχε- 

€ Cfr. Ald. p. 210. 1. 29, 
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to: σχηπτὸς im αὐτὸν χατενεχϑεὶς ἀνεῖλε xol ἀπήτεε 
τὴν δωρεάν" ἐνταῦϑα πάλιν ὡμολόγηται τὸ πεπραγμέ-- 

φον, καὶ σημεῖόν ἐστιν" εἰ δέ τις λέγη εἶναι ὀημεῖον τὸ 

. κατενεγϑῆναι τὸν σχηπτὸν, xol τὴν μητρυιὰν τὸν μὲν 
δτρῶσαι, τὸν δὲ ἀνελεῖν, ᾿ταῦτα πάλιν εἰς τὴν ὑποψίαν | 

ἀνατρέχει τοῦ προσώπου" εἰ μὴ γὰρ ἡ ὑποψία TOU εἴνετε 
μάγον, οὐ ποιεῖ τὸ δοχεῖν κατενεχϑῆναι τὸν σχηπτὸν, 
xoi εἰ μὴ ὑποψία τοῦ εἶναι μητρυιὰν, οὗ ποιεῖ δοχεῖν 
ἐπιβεβουλευχέναι τῷ προγόνῳ" εἰ δέ τις χαταδέξεται xev 

10 ὁτιοῦν πρᾶγμα τοσοῦτον ἔχειν τοὺς στοχασμοὶς, ἀτεληὴς 
ἀπὸ πράγματος, ὡς ὁ ἀσώτου πατὴρ'ι ἀφανὴς γέγονε χαὶ 

χρίνεταν ὃ ἄσωτος φόνου" ἐνταῦϑα δέδειχται μὴ ἔγων 
πράγματα" μὴ ἔχων δὲ πράγματα φανερὸν οὐχ ἔχει σν)- 
μεῖον, ἀλλὰ ἡ ποιότης τοῦ προσώπου ἐστὶν ἡ χρινομὲν ἢ" 

15 ἡ γὰρ ἀσωτία οὐ πρᾶγμᾳ ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ προσώπου 
ποιότης" εἰ δέ τις ἐρεῖ, ὅτι τοῦτον τὸν στοχασμὸν οὐχ 
οἶδεν αὐτὸς, οὐδὲ ἀνέχεται μὴ ἔχειν, ἀλλ᾽ οἱ ἀντεγχλη--: 

ες ματικοὶ πρᾶγμα οὐχ ἔχουσιν, ὃν αὑτὸς τίϑησιν" τρισαρε- 
στεὺς ἀπέϑανεν ἐπὶ σημείοις φαρμάχων, ἔχων μητρυιὰν 

20 xci αἰχμάλωτον παλλακίδα καὶ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλαις" 
ἐνταῦϑα οὔτε τῇ μητρυιᾷ οὔτε τῇ αἰχμαλώτῳ πέπρα- 
κταί τι, ὃ πρὸς σημεῖον συντελεῖ τῆς πραγματείας, 
ἀλλ᾽ ἡ ποιότης τῶν προσώπων ἑχατέρων ἔγχει τὴν ὑπο- 
ψίαν" ὁμολογουμένως οὖν ἐλλείπεε ὁ ὅρος, ἐπεὶ οὐκ ἂν 

25 δἰεν οὗτοι στοχασμοί" δεῖ γὰρ τὸν ὅρον πάντα περιλαμι- 
βάνειν, καὶ δεῖ τοῦτον ἰᾶσϑαι προσϑήκῃ ἀπό τινος φα- 
γεροῦ Ornutiov, T ἐκ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον ὑποψίας . 
οὕτω γὰρ πάντες συμπεριλαμβάνονται οἱ στοχασμοί. 
Ἡδὕρηται δὲ στοχασμὸς ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν, 0 ἄντεγ-- 

30 χληματιχὴς καλούμενος, ἔν ᾧ οὐχ ἔστιν ἔγχλημα, ἀλλ᾽ 

ἀμφισβήτησις, ὡς τὸ σημεῖον ἔχει κατασχευάζόμενον * 
καὶ τιϑέασι τούτου παράδειγμα τινες" τύραννος ὑπο- 
πτεύσας ἰατρὸν αὐτοῦ δηλητήριον αὑτῷ δεδωχέναι μετε- 

- 
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στείλατο ix τῆς κάτω πόλεως ἐχτρὸν, ὁ δὲ ἔδωχεν αὐτῷ 
ὡς ἀλεξιφάρμακον καὶ χκατελϑὼν εἶπεν, ὅτι τεϑνήξεται" - 
χαὶ ἀμφισβητοῦσιν οἱ δύο. ἰατροὶ τῆς τοῦ τυραννοχτό- 
γου δωρεᾶς" καὶ ἐνταῦϑα γὰρ τὰ σημεῖα ἐστι χατασχευ- 
αξόμενᾳ" xci ὃ μὲν τὸ ἑαυτοῦ ἀλεξιφράρμαχον δηλητή- 5 
ριον λέγειν εἶναι, διὸ καὶ προειρηχέναι xai τοῦτο κατα- 

σχευάζει, ᾧ δὲ τὴν ὑποψίαν. τοῦ τυράννον ἀληϑῆ εἶναι, 

xai τοῦτο κατασχευάζεε: ᾿Α4λλ᾽ ἔχοι τις ἂν ἐνταῦϑα φι- 
λονειχῶν ἐνταῦϑα εἰπεῖν, ὡς ἔχουσι πράγματα ἐνταῦϑα 

ἀμφότεροι" ὃ μὲν τὴν ὑποψίαν, ὁ ὃ δὲ τὸ δοῦναι τὸ δο- 10. 
χοῦν ἀλεξιφάρμακον" οὗτος δὲ ὃ στοχασμὸς οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
πεπραγμένον παρὰ τῶν ἀμφισβητούντων, ἀλλ᾽ οὐδὲ 7 

ὑποψία τῶν ἀμφισβητούντων ἐστὶν αὐτῷ σημεῖον, ἀλλ᾽ 
ἔξωϑέν τί ἐστε σημεῖον καὶ κατασχευάζεται" ἀποδημοῦν- 
τος ἀτελοῦς φήμη γέγονεν ὅτε τέϑνηκεν, ἀμφισβητοῦσιν 15 

οἵ τε ἐπίτροποι καὶ οἱ ἐκ γένους τῆς οὐσίας" οἱ μὲν ὡς 
ἤδη τεϑνηχότος δεσπόται βουλόμενοι γενέσθαι, οἱ δὲ ὡς 
ἤδη, περιόντος φυλάετειν" ἐνταῦϑα γὰρ οὔτε παρὰ τῶν 

χληρονόμων, οὔτε παρὰ τῶν ἐπιτρόπων οὐδὲν ἱπέπραχ- " 

ται, ἀλλὰ φήμη ἐστὶν ἡ ζητουμένη, καὶ οἱ μὲν ἀληϑῆ 20 
εἶναι χατααχενάξουσιν, ei δὲ ψευδῆ" OUTOQ οὖν μόνος. ὁ 
στοχασμὸς σεσημϑβίωται ἔξωϑεν ὧν, xai ἰδικὴν ἔχων τὴν 

ποιότητα. Περὶ μὲν οὖν ὅρου στοχασμοῦ ἱκανῶς εἴρη- 

ται" αἰτιῶνται δέ τιγες τὸν τεχνιχὸν περὶ τοῦ παραδεί- 

γματος,7 ὅτε παράδειγμα τιϑεὶς ἀτελὲς τέϑεικε" τὸ γὰρ 55 
παρίστατό τις ἐπ᾽ ἐρημίας ἀτελὲς ἀπὸ προσώπου ἐστίν" 
διδάσχων δὲ ποιότητα στοχασμοῦ τέλειον ὥφειλεν ϑεῖναι, 
ἵνα μὴ τοῦτο αὐτὸ πλανήφῃ. "Eosxey δὲ ἀχολουϑεῖν τῷ 
ἑαυτοῦ ὅρῳ ἐπειδὴ γὰρ ἀπὸ μόνου σημείου τὸν στοχα- 
σμὸν λέγει γίγνεσθαι, καταπερρόνηκχϑ παγτελῶς τοῦ 80 

προσώπου" ᾿ἀπὸ γὰρ τοῦ "κατηγορεῖν τοῦ παρεστάναι φα- 

7 Cod. περὶ τοῦ παράδειγμα τιϑεὶς, excidisse videtur πα- 

ραδείγματος ὅτι. 
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νεροῦ ὄντος, ἀφανές τι πρᾶγμα ζητοῦμεν, τίς Ó φονεύ--: 

σας. ᾿Ἐνταῦϑα μέγιστον evro ἔστι πταῖσμα τὸ λέγειν, 

τίς ὃ φονεύσας" οὐ γὰρ τοῦτο ἐστι ζητούμενον, ἀλλ᾽ εὲ 

οὗτος ἐφόνευσε" τὸ γὰρ λέγειν, τίς ὃ φονεύσας, ἄντεγ-- 

5 xinporixov ποιεῖ, οὗτος ἢ ὁ δεῖνα" ἔδει οὖν μᾶλλον &i- 

πεῖν, εἰ οὗτος ἐφόνευσεν. , 

Ἐὰν δὲ ἢ φανερὸν, àniaxentéov, εἰ τέλει- 
ὧν ἐστιν ἢ ἀτελές" λέγω δὲ ἀτελὲς, ᾧ προστε- 
ϑέντος τινὸς ὡς λείποντος" καλῶς πάνυ τὸ ὡς. 

40 λείποντας , οὐδὲ γὰρ δυνατόν ἐστί ποτε. ἀτελὲς πρᾶγμα 
εἰς δικαστήριον εἰδενεχϑήναε, ; ἀλλὰ φύσει μὲν πᾶν πρᾶ-- 

γμω χρινόμενον τέλειόν ἔστιν, ῇ δὲ ἀτέλεια αὑτοῦ περὰ 

τὸ ἔχεεν ὄνομά ἐστι" διὰ τοῦτο οὖν ἡ ἐπαγωγή" ὄνομά 

τὸ εὐθὺς γίνεται, ὡς εἰδὼς ὅτι φύσει τέλειόν ἔστε χαὶ 

15 ἅμά τῷ προστεϑῆναι τὰ ὄνομα, περὶ οὗ καὶ ἡ ἀμφισ-- 

βθήτησις, τέλειον γίνεται. - ᾿ 

'Üvouctog 0079016 περὶ πράγματος" κα- 

λῶς, οὐ γὰρ τοῦ πεποιηκότος ζητοῦμεν τὸ ὄνομα, ὁ γὰρ 

πεποιηκὼς ἔχει ὁτιδήποτε ὄνομα, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶ- 

30 γμα τί χληϑήσεται. 

Οὗ τὸ μὲν πέπραχται, τὸ δὲ λείπεε πρὸς 
αὐτοτέλειαν τοῦ ὀνόματορ" ἀσφαλῶς ὃ μικρῷ 
πρότερον ἐλέγομεν, ὅτι πᾶν πρᾶγμα τέλειόν ἐστιν εἰσ- 

αγόμενον etg, δικαστήριον, καὶ οὐδὲν ἀτελὲς ἔχει, τοῦτο 

35 ἐνταῦϑα ἐμήνυσεν εἰπὼν, τὸ δὲ λείπει πρὸς αὑτοτέλειεεν 

τοῦ ὀνόματος, οὐ τοῦ πεπρᾶχϑαι, ἀλλὰ. τοῦ ἔχειν ὄνομα 
ἐδίᾳ περὶ μὲν τούτου ταῦτα " ἀναγκαῖον δὲ εἰπεῖν καὶ πε-- 

δὲ " κοινωνίαρ καὶ διαφορᾶς τῶν στάσεων, ὅπως μὴ τῇ ὁμοε-- 
ὅτητι. πλάνη τις γένηται" κοινωνεῖ ὃ ὅρος 0 κατὰ αἴτη.- 

δῦ σιν τῷ στοχασμῷ τῷ παραδόξῳ" ἐν ἀμφοτέροις γὰρ 

αἰτοῦσι δωρεὰν, καὶ ἡ ζήτησίς ἐστι περὶ τοῦ δὲ δεῖ αὐ-. 
τοῖς δοϑῆναι ἢ οὔ" κατὰ αἴτησιν οὖν ὅρος" νόμος τὸν 

ἃ περὶ Cod, om. 
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προσκτησάμενον πόλιν αἰτεῖν δωρεάν. Δημοσϑένης ἔπει-. 
σεν ᾿Δμφίπολιν ἀποδοῦναε τὸν Φίλιππον xci αἰτεῖ δω- 
ρεάών" ἐν ἀμφοτέροις yag ἔστιν ἡ ζήτησις τοῦ κρινομέ- 
γου ὃ λέγει δεῖν. ἐπισχοπεῖν ὁ τεχνικὸς περὶ τοῦ εἰ δεῖ 

δοϑηναι" «i οὖν διοίσουσι; λέγομεν, ὅτι ἐν μὲν τῷ στὸ- 5 

χασμᾷ τὸ πᾶν ζητεῖται, εἰ ὅλως πέπραχται , χαὶ οὕτως 
ὡμολόγηται τὸ δεῖν δοϑῆναι" àv δὲ τῷ ὅρῳ τὸ ὑμολο- 

γούμενον ὥσπερ πεπραγμένον ζητεῖται, εἰ ἄξιόν ἐστι 
τοῦ λαβεῖν" ἔτε δὲ οἱ κατὰ ἀμφισβήτησιν στοχασμοὶ xol 

0pos οἱ κατὰ ἀμφισβήτησιν πλείστην ἔχουσι «χοινωνίαν, 40᾽ 
xe παράδειγμα στοχασμοῦ μὲν κατὰ ἀμφισβήτησιν τοῦ-᾿ 
το τύραννος ὑποπτεύσας τὸν ἰατρὸν ἑαυτοῦ δεδωκέναι 

δηλητήριον αὑτῷ κχέκληχεν ix τῆς κάτω πόλεως ἰατρὸν, 
ὃ δὲ δέδωχεν αὐτῷ φάρμακον ὡς ἀλεξιφάρμακον, καὶ 
χατελϑὼν εἶπεν, ὅτι τεϑνήξεται, καὶ τεϑνηχότος αὐτοῦ 15 

ἀμφισβητοῦσιν ἀμφότεροι τῆς τοῦ τυραννοχκόνου δωρεᾶς" 
ὅρου δὲ τοῦτο" ἐπεδίωχέ τις τὸν τύρανναν, ἕτερος ὑπαν- 
τήσας ἀνεῖλε καὶ ἀμφισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς" πλείστη οὖν 
ἡ xowwevic* καὶ γὰρ ἐν ἀμφοτέροις ζήτησις, τίνα δεῖ 
λαβεῖν, ἐστὶ, καὶ ἐν ἀμφοτέροις πέπραχται παρ᾽ ἑκατέ- 20 
ρου προσώπου" xol ἐν τῷ στοχασμῶ ὁ μὲν τῶν ἰατρῶν 
ἑποψίαν ἔγων, ὃ δὲ χατελϑὼν xol εἰπὼν ὅτι τεϑνηήξεται" 

καὶ ἐν τῷ ὅρῳ ὃ μὲν διώξαρ, ὁ δὲ ὑπαντήσας καὶ ἀνε- 
λών" καὶ ἡ μὲν κοινωνία αὕτη, ἡ δὲ διαφορὰ, ὅτι ἐν 
μὲν τῷ ὅρῳ ὡμολόγηται τὸ παρ᾽ ἑκατέρων πεπραγμένον" 35 
χαὶ ἔστιν ἀτελὲς xal δεῖται τῆς ἀπὸ τοῦ ἑτέρου πράξεως, 

xai ὅτι μείζονα ἔγει τὴν ζήτησιν τὸ διῶξαι ἢ τὸ ἀνελεῖν" 

ἐν δὲ τῷ στοχασμῷ οὐχ ὡμολόγηται τὸ παρ᾽ ἑκατέρων 
πεπραγμένον, οὐδὲ περὶ “τοῦ μείζονος ἀμφισβητοῦσιν, 
ἀλλ᾽ ἑχάτερος τὸ ? τοῦ ἑτέρου παντελῶς ἀνελὼν τὸ πᾶν 30 
ἑαυτῷ περιτίϑησιν" ἔτι δὲ ὁ στοχασμὸς ὃ χατὰ φυγὴν 
xal δίωξιν" xol ὃ ὅρος κοινωνεῖ τῷ *? ἐν ἀμφοτέροις 

9 Cod, τὸ om. 40 Cod, τό. ΝΣ ) 
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ἀρνεῖσθαι τὸ πεπραγμένον" διαφέρουσι δὲ, ὅτε ὃ μὲν 
ὅρος τὸ πεπραγμένον ἀργούμενος ἕτερον ὁμολογεῖ, 0 δὲ 
στοχασμὸς οὐδὲν ὁμολογεῖ, καὶ τῷ ἐν τῷ στοχασμῷ τὸ 
πραχϑὲν εἰς ἑτέρου σημεῖον λαμβάνεσϑαι" ἐν δὲ τῷ 

δ ὅρῳ τὸ πραχϑὲν τὸ ἐγκαλούμενον. 207 

H ζήτησις περὶ τὴν ποιότητα τοῦ πρά- 
γματος ἵσταται, οἷον εἰ δίκαιον, εἰ συμφέ- 

ρον, L ἔννομον, ἤ τι τῶν τούτοες ἐναντίωνς 
περιττὸν ἡ προσϑήχη τούτων" ov γὰρ iic μὲν ζητοῦ-- 

40 uev τὸ δίκαιον, ἰδές δὲ τὸ ἄδικον, ἀλλ᾽ ἐν o ἐζήτηταε, 

ἄλλο -κατασχευάξεται" αὑτὴ γὰρ ἡ φύσις τῶν ζητημα- 

των τὸ τὰ ἐναντία ἐξ ἑχατέρου μέρους κατασχευάξεσθαις 
Ἢ roivvv τοῦ δικαίου ζήτησις αὶ τὴν τοῦ ἐναντίον ἔχει, 

οὐδὲ γὰρ οἴονται ζητεῖν, εἰ δίκαιον εἰ μὴ ; ἑτέρου λέγον-- 

45 τος, ὅτι ἄδικον, οὐδὲ awugépov , εἰ μὰ TOU ἐναντίου τὰ 

ἀσύμφορον" ἤρκει οὖν εἰπεῖν, ἢ δίκαιον, ἡ συμφέῤονν 
τοῦτο γὰρ xol τὸ ἐναντίον πεῤιελάμβανε.- 

Καὶ ὄνομα μὲν ἐς γενιχὸν τοῦτο ποεύτῃ ς" 

οὐδὲ γάρ ἐστιν ἡ ποιότης στάσις, ἀλλὰ γένος στάσεων" 
40 διὸ εἶπεν, ὡς γενικὸν, ὡς &y τις πλῆϑος ϑέλων μηνῦ- 

σαι φυομένων στάσεων, περὶ πρᾶγμα ἔχεε ἢ περὶ ῥη- 
TOv χἂν μὲν περὶ πρᾶγμα, λογικὴν ποιεῖ τὴν στάσιν" 
καίτοι xci αἱ νομιχαὶ διὰ λόγων ἔχουσι τὰς ἀποδείξεις " 

πῶς οὖν ἐξαίρετον τὸ ὄνομα ταύταις ταῖς στάσεσιν λο- 

30 γικαῖς καλεῖσθαι, πασῶν τῶν στάσεων λόγοις βεβαιου- 
μένων xai ἀποδεικνυμένων ἢ ἐροῦμεν, Ort αἱ πίστεις τῶν 

νομικῶν περὶ τὴν τῶν ῥητῶν ἐξέτασίν εἰσιν, τῶν δὲ λο- 

γικῶν περὶ τὰς τεχνικὰς καλουμένας ἀποδείξεις. Al γὰρ 
τῶν νόμων ἄτεχνοι πίστεις εἰσίν" εἰ γὰρ εἴη νόμος, μὴ 

80 ἐξεῖναι τὸν μοιχὸν εἰς ἱερὰ εἰσελϑεῖν, οὐδεμιᾶς τέχνης ἡ 
ἀπόδειξις δεῖται τῷ εἰσιόντε πρὸς τὸ μὴ παραβεβηκένας 
τὸν vóuov' αἱ μὲν τοίνυν λογικαὶ στάσεις τὰς ἐντέχνους 

ἔχουσι στάσεις, αἵπερ γίνονται προστάσεσί τε καὶ ἐπα- 
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γωγαῖς xal συλλογισμοῖς χρὴ παραδείγμασι καὶ τῆς ἐκ 
τοῦ ὁμοίου παραϑέσεως, &c 7 TOU Àoyov τέχνη ἐπινε- 

γόηκεν " διὸ sixóteg αὗταε λογικαὶ κέχληνται, αἱ τὴν ἐξ- 
ἐτασεν τῆς δυνάμεως δεχόμεναι τοῦ. λόχου. 

Πραγματιχκή ἐστὲν ἀμφισβήτησις noay-5 

ματος μέλλοντος, εἰ δεῖ γενέσθαι τόδε τι ἢ 
μὴ γενέσθαι. dnt ui σφόδρα τὴν πραγματικὴν 

ὡρίσατο" τεσσάρων γὰρ' ὕντων γενικῶν εἰδῶν τῆς πρα- 

γματιεκῆς 7’ gov v6 συμβουλευτιχοῦ καὶ τοῦ κατὰ ἀμφισ- 

βήτησιν καὶ τοῦ κατὰ αἴτησιν xol τῆς τῶν παρανόμων 10 

γραφῆς, ἐνταῦϑα δύο μόνα ἔταξε, τό τὸ σὺυμβουλευτι- 
κὸν καὶ τὸ χατὰ αἴτησιν otx ἀχριθῶς, καὶ πρῶτόν ye 
ὡς ἐχπεπτωκασὶ τὰ ἕτερα εἴδη, δείξομεν. ἐν τῇ τῶν πα- 
ρανόμων γραφῇ, οὔτε εἰ δεῖ γενέσϑαρ τόδε τι ἢ μὴ γε- 
ψέσϑαι, οὔτε εἐ δεῖ δοῦναι, ἀλλ᾽ εἰ δεῖ χκυρωϑῆναι, εἰ 45 
τὸ χυρωϑῆναν εὖ ἔγχει" ὥστε ταύτης γε ovx ἂν εἴη εἶδος 

ἡ τῶν παρανόμων γραφὴ, δὲ τὰ δύο μόνα εἴδη τῆς πρα- | 

γματικῆς καὶ ταῦτα ξητεῖ, τὸ γενέσθαι , ὅπερ ἐστὶ τοῦ 
συμβουλευτικοῦ, καὶ τὸ εἰ δεῖ δοῦναι, ὅ ἐστι κατὰ αἴ- 

τησιν" καὶ ἐν τῷ κατὰ ἀμφισβήτησιν 7 ξητησίς ἐστι, 20 

τίνε δεῖ δοϑῆναι" πολλῷ δὲ διαφέβει rò, εἰ ὅλως δεῖ δοῦ- 
»ci τοῦ ὁμολογεῖσϑαι μὲν, τὸ δὲ τίνι ἀμφιβάλλεσϑαι" 
ἔφαμεν δὲ, ὅτι χαὶ αὐτὸ τὸ χατὰ αἴτησιν οὐχ ἀχριβῶς 

εἶπεν" εἰπὼν γὰρ, 6i δεῖ δοϑῆναι τόδε τι ἢ μὴ δοθῆναι 

χοινωνίαν πρὸς τὸν χατὰ αἴτησιν ὅρον καὶ τὸ παράδο- 38 
δοξον χατασχενάξει στοχασμόν᾽ καὶ ἐκείνοις γὰρ ἡ ζήτη- 
σις περὶ τοῦ εἰ δεῖ δοϑήντι τὸδὲ τι ἢ μὴ δοθῆναί ἐστιν" 

δεῖ οὖν τὸν ὅρον πάντα ἰάσασϑαι προσϑήχῃ᾽ τὸ μὲν 

οὖν εἰ δεῖ δοϑῆναι προσϑήκης δεῖται, ἢ ἕτερόν τι" ταύ- 
τῇ γὰρ. διαφέρει ἡ πραγματιχῆ 7 κατὰ αἴτησιν TOV ὅρου 30 
τοῦ x«t αἴτησιμ, ὅτι ἐν μὲν. τῷ στοχασμῷ χοὶ 0QQ, εἰ 

ϑλως δεῖ. δοϑῆναι, ἐστὶν. ἡ ξήτησις,. ἐμ δὲ τῇ πραγματῳ- 

41 Cfr. Ald. p. 226, 
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κῇ τὸ μὲν δεῖν δοϑῆναι ὡμολόγηται" τὸ δὲ εἶδος τῆς 
δωρεῶς ἐστι τὸ ζητούμενον" ὃ γὰρ δημοσϑένης 0 προσ-- 

κτησάμενος τὴν ᾿Αμφίπολιν καὶ τὴν δωρεὰν" αἰτῶν οὔχ᾽ | 
ὁμολογουμένως ἔχει τὸ δεῖν λαβεῖν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο Lnu— 

b τεῖται, εἰ δεῖ λαβεῖν, ὅπερ ἴδιον ὅρου" ἐν δὲ τῇ πραγμα-- 
τιχῇ" Κλέων μετὰ τὰ ἐν Πύλῳ ἀξιοῖ Πύϑιος χαλεῖσϑαι" τὸ 

μὲν δοϑῆναι αἰτῷ ὡμολόγηται: ov τοῦτο δὲ, ἀλλὰ στέφανον, 
ἢ ἀτέλειαν, ἢ σίτησιν ἤ τι τῶν ἄλλων τῶν πολετικῶν δωρεῶν" Ó 
ἐναντιούμενος οὐκ ἀρνεῖται παντελῶς τὸ δεῖν δοϑῆναε 

40 αὑτῷ, ἀλλὰ περὶ τοῦ μεγέθους ἀμφιβάλλουσι τῆς δω-- 
θεᾶς, xoi ταύτῃ διαφέρει ἡ πραγματικὴ χὰτὰ αἴτησιν 
ὅρου καὶ στοχασμοῦ, ὅτι ἐχεῖ μὲν πδρὶ τοῦ δοϑῆναι. καὶ 
περὶ τούτον ἐστὶν ἡ ξήτησις, ἐν δὲ πραγματικῇ ὡμολό-- 
γηται τὸ δεῖν δοϑῆναν" τὸ δὲ μέγεϑος ἐστι τῆς δωρεᾶς 

45 τὸ ξητούμενον. Ποιητέον οὖν τὸν ὅρον οὕτως" ἀμφισβή- 

τησις περὶ μέλλοντος πράγματος, εἰ δεῖ γενέσϑαι ἢ δοῦ--: 

γαι τόδε τι T] ἕτερόν. τι, καὶ τίνει δεῖ δοῦναι, καὶ εἰ δεῖ 

κυρῶσαι τόδε τι ἢ μὴ κυρῶσαι, οὕτω γὰρ πᾶσαν περι- 
λαιιβάνομεν τὴν say narii" καὶ τὴν μὲν χοινωνίαν 

40 τῆς πραγματικῆς, χαὶ ἐν ᾧ τὸν ὅρον διορϑούμεϑα τὸν 

κατὰ αἴτησιν ἐφϑαάσαμεν. εἰπόντες" χοινωνεῖ δὲ ἡ κατὰ 

ἀμεισβήτησιν πραγματικὴ σφόδρα τῷ ὅρῳ τῷ κατὰ ἀμ- 

φισβήτησιν, καὶ λεπτήν τινα καὶ ἀχριβὴ τὴν διαφορὰν 
“ ἔχει, ὡς καὶ τοὺς σφόδρα τεχνίτας διασφάλλεσϑαι μὴ 

25 χατανοοῦντας τὴν διαφοράν" καὶ πάραάδειγμα μὲν ὅρου 
κατὰ ἀμφισβήτησιν τοῦτο" τοῖς .ix Πύλου στρατηγοῖς 
γέρας πρόχϑιται, ἀμφισβητοῦσι KAéov καὶ Δημοσϑένης. 
πραγματιχῆς; ἀρίστοις στρατηγοῖς γέρας πρόχειται, ἀμ- 
φισβητοῦσιν Εὐρυβιάδης καὶ Θεμιστοχλῆς" εἰ δὲ χαὶ τοὺς 

50 οὐτοὺς ἐϑέλεις εἰστεῖν ; Ἀλέων xci Δημοσϑένης, ὁμοίως 

ἐστὶ πραγματιχή" τίς οὖν ἡ διαφορὰ; ἐν μὲν τῇ noa- 

γματικῇ περὶ ὅλου βίου ἐστὶν ἡ ζήτησις, τίς ἐν ὅλῳ τῷ 
βίῳ γέγονεν ἄριστος στρατηγὸς, ἢ τὶς ἀγαϑὰς πολίτης» 
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ἢ rig ἀγαϑοὺς ἐχτήσατο παῖδας" ἐν δὲ τῷ ὅρῳ περὶ 

μιᾶς ἐστι πράξεως, τίς μᾶλλον ταύτην τὴν πρᾶξιν πε- 

ποίηκεν, ὅπερ ἐστὶν ἐν τοῖς ἐχ Πύλου στρατηγοῖς" τῷ 

μὲν γὰρ Tj ἀρχὴ τῆς ἐπιχειρήσεως πέπραχται, τῷ δὲ τὸ 

πέρας τῆς ἁλώσεως" τῷ δὲ κατὰ ἀμφισβήτησιν στο- 

χασμῷ, τῷ καὶ ἀνεγκλήτῳ καλουμένω, κοινωνεῖ ἢ cQ. ΄ 

γματικὴ , ὅτε ἐν ἀμφοτέροις ζήτησις περὶ τοῦ vivo δεῖ 

λαβεῖν ἐστιν, ὡς ἐπὶ τῶν κληρονόμων καὶ τῶν ἐπιτρό-᾿ 

πων διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ οὐδέτερον 

τῶν προσώπων οὐδὲν πέπραχε xai ἀμφισβητεῖ τὸ λαβεῖν, 

ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ, ἀμφότερα τὰ πρόσωπα πράξεις ἔχει, 

xal περὶ τοῦ ποῖαι μείζους εἰσὶν ἐστὶν ἡ ζήτησις. 

Κοινὸν μὲν ὄνομα τούτῳ δικαιολογία, ὧς- 

σπερ ἐκείνῳ" ποιότης. ᾿Εζήτηται, τίνος χάριν τοῦ- 

το τὸ μέρος τῆς ποιότητος δικαιολογίαν ἐχάλεσεν, καί- 15 

τοι καὶ ἡ πραγματικῆ. δικαιολογούμενον Eyes ἐν ταῖῃ τῶν 

παρανόμων γραφαῖς τὸν φεύγοντα" εἰ γὰρ διὰ τοῦτο 

διχαιολογία κέχληταε πρὸς ἀντιδιαστρλὴν τῶν νομικῶν, 

ὅτε ἐχεῖμαι ἐκ ῥητῶν πιστῶν ἔχουσι τὰς ἀποδείξεις, καὶ 

οὐχ ἐχ δικαιολογιῶν, οὐδ᾽ ἐχ λόγου δυνάμεως, καὶ ἐν τῇ 20 | 

πραγματιχῇ τοῦτ᾽ ἐστίν" ἐροῦμεν οὖν, ὅτι τῆς πραγμα- 

τικῆς οὔτε τὸ συμβουλευτικὸν ἔχει δικαιολογίαν, οὐδεὶς 

790 συμβουλεύων δικαιολογεῖται ἀλλ᾽ ἀποδείχνυσιν, OUTE 

τὸ κατὰ κρίσιν οὔτε τὸ χατὰ ἀμφισβήτησιν εἰ δέ τις 

ἐρεῖ τὴν τῶν παρανόμων γραφὴν ὡς νομιχή ἐστιν ἡ στά- 35 

σις, καὶ γὰρ αὕτη ῥητῶν ἐξέτασιν ἔχει παραβεβασμένων 

ἢ μὴ παῤαβεβασμένων, ὅπερ οἰχεῖαν ταῖς. vopaxeig , avo 

οὗ δὲ μὴ νομιχή ἐστιν ἡ στάσις, ἐν τῇ διαφορᾷ τῶν λο- 

γικῶν καὶ γομικὼν ἀχριβέστερον λελέξεται. 

"H? γὰρ ἐρεῖ τε πεποιηκέναι ὡς ἀδίκημα ὁ 30 

φεύγων καὶ xata τι κεκωλυμένον ἢ οὔ. Καχῶὼς 

ῤ 

4 Cod. ἐκεῖνο. — Cfr. Ald. p. 331. 1. 5. 3 Cod. εἰ. 
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σφόδρα τὸ εἰπεῖν" ἢ γὰρ ἐρεῖ τι πεποιηκέναι ὡς ἀδίχημα, 
οὐδέποτε γὰρ ὃ φεύγων ὁμολογεῖ ἀδίκημα πεποιηκέναι , 

ἀλλὰ xoi ἐπὶ τῶν ὁμολογουμένων ἄρνησις ῇ πρύφασές 
* περιττὸν οὖν τοῦτο, iyoüv δὲ οὕτως εἰπεῖν" ? " γὰρ 

4 i τι πεποιηκέναι χέχωλυμένον 9 φεύγων ἢ οὔ" οὕτω “ 

γὰρ τήν τε. ἀντίληψιν καὶ τὰς ἀνειϑετικὰς περιελάμ-: 
βανεν. 

Ἢ γὰρ ἀντίληψίς ἐστιν ἀνευϑύνου πρά- 
γματος εἶναι δοχοῦντος ὡς ὑπευϑύνου κατη- 

τ0 γϑρία᾽ δύο εἰδῶν ὄντων ? τῆς ἀντιλήψεως, ὡς xai αὖ- 
vüg ἔν τοῖς ἐφεξῆς ὁμολογεῖ, μᾶς μὲν ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ 
πεπραγμένῳ τὴν xolów ἐχούσης, ὡς ᾿Αλκιβιάδης 0 κρι- 
voutvog ὃ τὰ περὶ “Σιχέλίων γράψας" ἑτέρας δὲ τῆς ἐκ 
περιστάσεως, ὃ ξωγράφος κρινόμενος γεγραφὼς τὰ vav« 

45 ἅγια τῶν ἐμπόρων μὴ καταιρόντων, ὃ ὅρος μόνην περι-- 
λαμβάνει τὴν ἐπ᾿ αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ χρινομένην᾽ εἰ 
γὰρ ἀνευϑύνου πραγματὸς ἐστίν εἶναι δοχοῦντος vntv- 
ϑύνου κατηγορία τὸ δ in" αὐτῷ μόνον περιλαμβάνει" ἀτε--: 
λῶς οὖν ὃ ὅρος ἔχει καὶ δεῖ προσελϑεῖν, ὡς ὑπευϑύνου 

40 ἐχ περιστάσεως Χατηγορίας, ἐπεὶ ἀτελῶς ὁ ὅρος ἔχει, καὶ 
ἐξέπεσε τὸ ἕν τῆς ἀντιλήψεως εἶδος, διὸ καὶ τὸ παρά- 

δειγμα, ὁ ἀποχηρυττόμενος παὶς ὑπὸ TOU γεωῤγοῦ, ἀκό.-. 

λουϑὸν ἐτέϑη τῷ ὁρῴ, ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ πεπραγμένῳ χαὲ 
τὴν χρίσιν ἔχον" 7 κοινωνεῖ ἡ ἀντίληψις τῷ στοχασμῷ, 

25 ὡς ἐπὶ τούτου" συνεχῶς τις ἐν τοῖς ϑεάτροις dvpirre- 

ται ὃ χαὶ χρίνεται χακοῦ βίου, καὶ στοχασμὸς οὗτος " 
ἀντιλήψεως δὲ παράδέιγμα, τοὺς φυγάδας ἐξεῖναι ἀναι- 

ρεῖν, πολλοῖς τις χαταστείχοντας ? ἀναιρεῖ φυγάδας. χαὶ 

3 Cfr. Ald. p. 232. 1. 19. 4 Cod. ovre, scripsi οὕτω, ut 

Ald. 1. 21. . 6 Ofr. Ald. p. 235. 1. 48. 6 Cod. τῷ. 7 Cod. 
.Eyuv, — Cfr. Ald. p. 235. 1. 16. 8 Cod. εὑρίσκεται. Ald. 
l. 17. συρίτέεται. 9 Cod. καταστίχοντας. 
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χρίνεταε χαχοῦ βίου" ἐνταῦϑα γὰρ ἀντιληπτικόν ἐστι τὸ 

ἑητημα" ἐν ἀμφοτέροις τε βίου ἐστὶν ἐξέτασις xoi ἡ γρα- 

τὴ ἡ αὐτή" διαφέρει δὲ κατὰ Μινουχιανὸν, ὅτι ἐν μὲν 
τῷ στοχασμῷ ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι πεποιήκασι τὰ τοιαῦτα τὴν 

χρέσιν eu ἀπὸ γὰρ τοῦ συρίττειν οὗτος τοῦ χωχοῦ βίου ὃ 

ἔγκλημα ἔχει" ἐν ἀντιλήψει δὲ, ἀφ' ὧν αὐτὸς πεποίηκεν" 

ἀπὸ γὰρ τοῦ αὐτὸς ἀποχτιννύναι κρίνεται" ἡ δὲ ἀληθὴς 

διαφορὰ παντὸς στοχασμοῦ καὶ ἀντιλήψεως αὕτη, ὅτι 

ἐν τῷ στοχασμῷ ἄλλο ἐστὶν τὸ πραχϑὲν, ἄλλο *? τὸ κρι- 

νόμενον, ἐν δὲ ἄντιλήηψει αὑτὸ τὸ πραχϑὲν, xaxov βιὸν 10 

εἶναι λέγειν, καὶ πολλοὺς amoxtuvvUVGL" οὕτως γὰρ καὶ 

οἱ στοχασμοὶ οἱ ἀφ᾽ ὧν αὑτόρ τις πεποίηκε τὴν χρίσιν 

ἔχοντες μάλιστα κοινωνοῦσι" διὸ καὶ ἀντιληπτικὸν ἔχουσι 

χειράλαιον" γυνὴ “συνεχῶς νύχτωρ δακρύει καὶ κρίνεται 

μοιχείας, καὶ δολοφονηθέντος τοῦ πένητος ἕπεται ὁ υἱὸς 15- 

αὐτοῦ τῷ πλουσίῳ δαχρύων. καὶ xpive, αὐτόν’ ἐν ἀμφο- 

τέροις γὰρ τὴν ἐξουσίαν τοῦ δακρύειν προτείνονται, ἀλλ 

ἡ διαφορὰ πολλὴ, ὅτι dy. μὲν τῷ στοχασμῷ σημεῖον τοῦ 

ἀδικήιατὸς εἰσι τὰ δάχρυα, ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει αὐτὰ τὰ 

δάχρυά ἐστι τὸ ἀδίκημα. "ἔτι ἡ ἀντίληψις τῷ στοχασμῷ 20 

χοινωνεῖ, ὡς ἐν τοῖς κατασοφισμοῖς" οἷον τὸν ἄπαιδα 

μὴ στρατηγεῖν" ϑετὸν τι ἔϑετο παῖδα καὶ ἐστερατήγησε᾽ 

μετὰ τὴν στρατηγίαν αὑτὸν ἀπεχήρυξε καὶ κρένεται κα- 

τασοφισμοῦ" ἐνταῦϑα ἀρνεῖται: πάντη τὸ διὰ τοῦτο. ϑέ- 

σϑαι «τὸν παῖδα, ἵνα στρατηγήσῃ, ἂν γὰρ ὁμολο) ul 25 

ἀσύστατον" ἔχει οὖν καὶ μετάϑεσεν ἐν πάσῃ τὴν ἀτα- 

ξίαν !* τοῦ παιδὸς ἢ τὸ μὴ ὡς πατέρα αὐτὸν στέργειν 

καὶ τοιαῦτα ὅσα ἄν τις διελὼν εἴπῃ" ἀντιλήψϑως δὲ πα- 

ρἀδειγβα , ἐξεῖναι, τοῖς πατράσιν ἰσοκληρονόμους τοὺς 

γόϑους τάττειν roig γνησίοις " ἔχων tig απὸ δούλης παῖ- 30 
* 

10 ἄλλο τὸ xqiv. — πραχϑὲν exciderunt in cod,, inserui ex 

Al. 1. 27. 14 Cod. ἀτοξίαν. Ald. p. 236. 1. 13. ἀταξίαν. 
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᾿δὰ ἰσοχληρονόμον αὐτὸν ἔταξε τῷ γνησίῳ" ὃ νόϑος Ó£- 

εδωχε τῆς νομῆς τὴν ἐξουσίαν τῷ γνησίῳ, ὃ δὲ τὴν πᾶ- 

σαν οὐσίαν μίαν μερίδα ϑεὶς ἀντέϑηχκεν αὐτῇ τὴν μη- 

τέρα τοῦ νόϑου" καὶ χρίνεν αὐτὸν κατασοφισμοῦ" ἐν-- 
δ ταῦϑα γὰρ ἀντιληπτιχόν ἐστε φησὶ γὰρ ὁ παῖς" ἔξεστέ 
μοι, ὡς βούλομαι, διανέμειν" διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν 

τῷ στοχασμῷ ἐπὶ συμβάντι τὸ τοῦ στοχασμοῦ ἔγχλημα 
ποιδίταε᾽ τὸ γὰρ ἀποχηρύξαι τὸν παῖδα ὑπόνοιαν st&- 
ποίηχϑ τοῦ κατασοφισμοῦ" εἰ γὰρ μὴ ἀπεχήρυξεν, οὐδ᾽ 

40 ἂν τὴν ἀρχὴν ἐνεκαλεῖτο᾽ ἐν δὲ ἀντιλήψει αὐτὸ xor 
αὐτὸ τὸ πεπραγμένον ὑπεύϑυνον εἶναι δοχεῖ" χοινωνοῦσε 
δὲ μάλιστα αἱ ἀντιλήψεις τοῖς ὅροις, ἐν ἀμφοτέροις γὰρ 
ἐξουσία εὑρίσχεται, καὶ ζήτησις περὶ τοῦ, εἰ τοῦτό ἐστε 

. τὸ ἀδιχημα" εὐνοῦχόν τις εὑρὼν ἐπὶ τῇ γυναιχὶ ὡς μοι-- 

45 γὸν ἀπέχτεινε xol χρίνεται φόνου" τοῦτο ὁριστιχὴν ἔχεε 
τὴν ξήτησιν, εἰ μοιχὸς ὁ εὐνοῦχος" πέπραχται μὲν γὰρ 

αὑτῷ τὸ συνεῖναι τῇ γυναικὶ, λείπει δὲ τὸ xai τὴν χρῆ- 
σιν ἔχειν δύνασϑαι, καὶ οὗτος μὲν ὃ ὅρος" ἀντίληψις δὲ, 

τρισαριστέα τις μοιχὸν ἀπέκτεινε xal χρίνεται φόνου " 
20. ἐνταῦϑα γὰρ, φησὶν, ἔξεστί μοι" δύναται δὲ καὶ ὁ τὸν 

εὐνοῦχον ἀνελὼν τὴν ἐξουσίαν προβαλέσθαι τῆς δὲ ἂν--: 
. τιλήψεως 15 παράδειγμα τῆς κατὰ ὅρον ἐξεταζομένης " 

ἔγραψέ τις τὰ περὶ «Σιχελίαν καὶ προὔϑηκε δημοσίᾳ" 
κρίνεται δημοσίων ἀδικημάτων " ἀντίληψις μὲν γὰρ ἡ 

25 στάσις᾽ δύναται δὲ νομίξζεσϑαι περὶ ὀνόματος ἔχειν την 
ζήτησιν, ὅπερ οἰχεῖον ὅρου, εἰ τοῦτο δημόσιον τὸ ἀδίκη.--: 
μα" ἡ δὲ διαφορὰ αὕτη, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ὅλον 

πέπραχται τὸ ἀδίχημα, καὶ οὐδενὸς προσδεῖται, iv δὲ 
τῷ ὅρῳ ἐπὶ μέρει" λείπει γὰρ τῷ εὐνούχῳ τὸ μοιχεύειν " 

80 rg δὲ ἀριστεῖ τῷ ἀναιρεϑέντι τοὐναντίον᾽ ἡ. δὲ διαφορὰ 
κατὰ Μινουχιανὸν, ὅτι ἐν μὲν τῷ ὅρῳ περὶ ὁμολογου-- 

“μένου ἀδικήματος, μήπω δὲ πεπραγμένου ἡ ζητησὶς ἐστιν, 
ἐν. 

13 Cfr. Ald, p. 237, 1, 2. 

1 
ἢ 



EPMOPLTENOYZX TEXNHN ᾿ 97 

ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει αὐτὸ τοῦτο ζητοῦμεν, εἰ ἀδίκημα, 

oróà γὰρ ὡμολόγηταὶ τὸ ἀδίκημα εἶναι τὸ γράφειν, ᾶν oc 

τις βούληται, ἢ τὸ τὸν 1" μοιχὸν ἀποχτινγύναι, ἐὰν δὲ 
ὁμολογῇ πεποιηχέναι ἀδίχημα, πανταχοῦ ἐὰν ὁμολογοῦν- 

τα τιϑὴ ἀδίχημα; πταῖσμα. ἐστιν, οὐδαμοῦ γὰρ ἀδί- 5 

xgua ὁμολογεῖ" ὄνομα μὲν αὐτῷ ὡς yEYLXOV* ἐπει-" 

δὴ γὰρ ** οἱ πρὸ τούτου τεχνιχοὶ πλὴν τοῦ Μινουκιανοῦ 

ἀντίϑεσιν μίαν ἴσασι στάσιν, διὰ τοῦτο, ἵνα μὴ πλάνη 
τις ἐμπέσῃ, προσέϑηχε τὸ ,,ὡς γενικὸν," ἵγα μηνύσῃ, 

ὅτε OU στάσις ἐστὶν, ἀλλὰ γένος ἐστὶ στάσεων " ἕχαστον 40 

γὰρ γένος εἰς γένος ἕτερον τέμνεται, χαὶ εἰς ίαν gta- ᾿ 

σιν" 7 μὲν ποιότης εἰς γομικὴν καὶ λογιχὴν" ἡ δὲ γενικὴ 

γένος οὖσα στάσεων τέμνεται εἴς τὸ ἀντίληψιν καὶ ἀντί- 

ϑεσιν, ἡ δὲ ἀντίϑεσις εἰς τέσσαρας ἀντιϑετιχάς" διατὶ 

δὲ αὐτῇ τε καὶ αἱ ἐξ αὑτῆς τεμνόμεναι ἐχλήϑησαν ἀν- 15 

τιϑετιχαὶ ἐροῦμεν" ὅτι ἐν ταύταις μόναις ταῖς στάσεσιν 
προδήλου τινὸς ὄντος ἀδικήματος ὃ φεύγων ἀντιτίϑησι 

τί τὸ ὥσπερ χωλύον καὶ σβεννύον τὸ ἔγχλημα" ἐν δὲ 

ταῖς προλαβούσαις οὐδέν ἐστι πρόδηλον ἀδίχημα" ἀλλ᾽ 

αὐτὸ τοῦτο ζητεῖται, εἴτε ἐν C ὅρῳ εἴτϑ ἐν ἀντιλήψει, εἶτε 20 

ἐν στοχασμῷῳ ὡμολόγηται τὸ ἀδίκημα παρὰ τοῦ διχκα- 

στοῦ, οὐδαμοῦ γὰρ παρὰ τῷ φεύγοντι ομολογεῖται, ἀλλ᾽ 

ὃ δικαστὴς ἐν ταῖς ἀντιϑετιχκαῖς οἷδεν τὸ ἀδίκημα ὃν, 

πρὸς ὃ 0 φεύγων ἀντιτίϑησί τι λυτικὸν ὄν" τό τὲ γὰρ 
χατασχάψαν τὸ τεῖχος παρὰ τῷ δικαστῇ ἀδίκημα χρίνε-. 18 

ται, πρὸς ὃ τὴν νίχην ἀντιτίϑησι , xal τὸ τὸν πατέρα 

τυπτῆσαι οἶδεν ὁ δικαστὴς ὃν ἀδίχημα, πρὸς ὃ τὸν φό- 

Bov ἀντιτίϑησι" καὶ τὸ ἀνελεῖν τὸν υἱὸν οἷδεν ὁ δικα- 
στὴς ἀδίκημα, πρὸς ὃ τὸ ἡταιρηχέναει αὐτὸν ἀντιτίϑησι, 

χαὶ τὸ πρεσβεῦσαι ἐν τῇ ὠὡρισμένῃ προϑεσμίᾳ ὡμολύγη- 30 

ται ἀδίχημα, πρὸς ὃ ἀντιτίϑησι τὴν τοῦ ταμίον αἰτίαν" 

15 Inter τὸν et μοιχὸν in codice est Previs lacuna, — 

l. 5. Cod. 1i uow. 44 Cfr. Ald. P. 2338. E 

Rhetor. V. 7 
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εἰχότως οὖν αὗται ἀντιϑετιχαὶ λέγονται OT, πρὸς τὸ 
προεγνωσμένον ἀδίκημα ᾿ἀντιτέϑησι τι ὥσπερ λυτιχὸν ὦ 
φεύγων. | 

Ἂν δὲ εἰς, ἕτερον μεϑιστῇ, πάλιν διαερε- 
ὅ τέον, ἢ γὰρ εἰς ὑπεύϑυνόν t4 δυνάμενον γεν ἐ- 

σϑαι πρᾶγμα ἢ πρόσωπον μεϑίστησε τὸ ἔγ- 

xÀ"nua* ἐνταῦϑα * οὐδὲ αὑτὸς ὁ τεχνικὸς ἀγνόεϊ ὃ ἔσφαλ-- 

ται; “παρακατιὼν γὰρ λέγει" »δὲ δέ τις ἡμῖν ἀμφισβητεῖ 
συγγνώμης πέρι xol μεταστάσεως, ἀχριβέστερον ἐν τῷ 

40 περὶ ἀντιϑέσεως λελέξεται“, ὡς ἐνταῦϑα μὴ ἀχριβῶς εἰ-. 

mov ríg'y&p οὕτως ἡλίιϑιός ἐστιν, ὅστις οἴεται πρᾶγμα 
εἶναι ὑπεύϑυνον ;; ὑπεύϑυνον γάρ ἐστι τὸ εἰς εὐθύνας xe 

δικαστήριον καὶ δίκην ἀγόμενον πρᾶγμα" διὸ εἰς ταῦτες 
. οὗ φέρεται οὔτε χειμὼν οὔτε βρονταὶ, οὔτε σχηπτοὶ, οὔτε 
45 τὰ τοιαῦτα περιττὸν οὖν τὸ εἰπεῖν ὑπεύϑυνον γενέσϑαε 

πρᾶγμα" ἤρκει γὰρ εἰπεῖν τὸ ,,ἢ εἰς πρόσωπον, ἢ ες 
πρᾶγμα μεϑίστησι καὶ ποιεῖ μετάστασιν“ " οὕτω γὰρ σα-- 

φής τε ἂν εἴη ἡ διαφορὰ xol ἐσώξετο τὸ ἴδιον τῆς με- 
ταστάσεως, ὡς καὶ τῆς συγγνώμης νῦν δὲ πρὸς πλείο.- 

10 νᾳς τῶν μεταστάσεων αὐτὴν ἐχτίϑενταει οἱ τεχνιχοὶ χατὰ 
τὸν αὐτὸν λόγον τῷ μὴ εἰς ὑπεύϑυνα εἶναι" παντάπασεν 

ἔχοι τις ἂν συγγνώμην εἰπεῖν τόν τε ᾿Αρχίδαμον τὸν Av- 
φαντα τὴν πολιορχίαν τὴν Πλαταιέων διὰ τοὺς σχηπτοὺς, 
καὶ πάλιν, τὸ τὸν αὐτὸν ἀναζεῦξαι διὰ τὸν λοιμόν" ἀλλὰ 

35 ÓgÀov, ὅτι xol τοῦτο περιττὸν, καὶ τὸ ἐφεξῆς, οἱ δέχια 

στρατηγοὶ διὰ τὸν γειμῶνα τὰ σώματα μὴ ἀνελόμενοι " 
μετάστασις γάρ ἐστιν αὕτη, ἄμεινον γὰρ εἰπεῖν" ,,ἢ μὲν 
εἷς τι τῶν Eco ty ἀναφέρεται ,7 δὲ συγγνώμη ἐπὶ μόνα 

τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς" καὶ ἡ μὲν ἐξήγησις αὕτη" χοινω-. 
80 vei? “ἡ μετάστασις τῷ στοχασμῷ τῷ ἀφ᾽ ὧν αὐτός τις 

κρίνεται, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος νύχτωρ μὴ ἀνοίγείν τὰς 
πύλας Κλέωνος ἄγοντος τοὺς τριαχοσίους Nixiag οὐχ 

4 Cfr. Ald. p. 246. 84. Cfr. Ald. p. 216. 1. 7. 
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ἤνοιξεν" ἀπέδρασαν αὐτὸν, καὶ χρίνεταε αὐτὸν βλάβης" 
ἐνταῦϑα γὰρ προβαλλομένου τοῦ Νικίου τὸν νόμον ἄνα- 
φύεταε στοχαστιχὴ ζήτησις, πότερα φϑόνῳ τοῦ χατορ- 

ϑώματος óUx ἤνοιξεν , τῇ ἀληϑείᾳ δὲ" δέει τοῦ onov" 

ἔστε δὲ ἡ στάσις μετάστασις, διαφέρει δὲ, ὅτι οὐ σωζε- δ 

ταε τὸ οἰχεῖον τοῦ ατοχασμοῦ, τὸ iv παντὶ στοχασμῳ 

δύο εἶναι τὰ πράγματα, ἐνταῦϑα δὲ ἕν ἐστι τὸ πρᾶγμα 
αὐτὸ τὸ μὴ ἀνοῖξαι" Ert χοινωνεῖ ἡ μετάστασις σφόδρα 
αὐτῇ τῇ ἀντιλήψει τῇ ἐπὶ νόμον" ἐὰν γὰρ εἴπω, (νόμος 

μὴ ἀνοίγειν τὰς πύλας, αἰχμάλωτοι φεύγοντες ἐδάκρυον, 10 
οὐχ ἤνοιξαν οἱ στρατηγοὶ, ἐπελθόντες ol πολέμιοι ἀπέ- 
xrevov, δύναται εἶναι ἀντίληψις χαταφεύγοντος αὐτοῦ 
ἐπὶ νὅμον τόδε ἔξεστί μοι“ * διαφέρει. δὲ, ὅτε ἐν μὲν ue 
ταστάσεε ὁμολογουμένως χαὶ πάντως ἐστὶ τὸ πεπραγμέ-. 
voy φαῦλον, βοηϑθεῖταε δὲ τῇ περιστάσει τοῦ νόμου" ἐν ιδϑ 

δὲ τῇ ἀντιλήψει. τὸ ἐναντίον ov φύσει ἐστὶ φαῦλον, ἀλλ᾽ 
ἔχ, περιστάσεως ἔγει τὸ ἔγκλημα" τὸ γὰρ μοιχὸν ἀποχτεῖα 
va χρηστόν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ εἶναι ἀριστέα τὸν ἀνῃρημένον 
τὴν περίστασιν πεποίηκεν" ἔτι ἑτέρα διαφορά" ἐν μὲν yag - 
τῇ ἀντιλήψει συγχεχωρηχέν τε ὁ vouog, ἐν δὲ τῇ μετα- 20 
στάσει χεχώλυχεν" καὶ 0 ποιῶν ἐν μὲν τῇ ἀντιλήψει ἀχό- 
λουϑα νόμῳ ποιεῖ, ὃ δὲ μὴ ποιῶν ἐν τῇ μεταστάσει ovx 
ἀχόλουθα" τὰ μὴ κεχωλυμένα γὰρ ποιεῖ" χοινωνεῖ τὸ ἀν- 
τέγκλημα στοχασμῷ καὶ ἀντιλήψει" ἐν ἑχατέροις γὰρ 
στοχαστιχή ἐστιν ἡ ζήτησις τῆς γνώμης τοῦ πεποιηκότος, 35 
καὶ γὰρ ὃ στρατηγήσας καὶ ἀποχηρύξας ὕστερον τὸν ϑε- 
τὸν υἱὸν στοχαστιχῶς ἐξετάζεται" καὶ οἱ τύραννον iv 'O- 
λυμπίᾳ ἀποχτείναντες στοχαστιχῶς ἐξετάξονται, πότερον 
ἐν ἀπορίᾳ τοῦ δύνασϑαι xal ἄλλοτε αὐτὸν ἑλεῖν ἢ κατα- 
φρονήσει τῶν ἱερῶν αὐτὸν ἀπέχτειναν" καὶ ἐν ἀμφοτέ- 50 
goic ἐστὶν ἀντεγχλήματος ἐξουσία" xol γὰῤ καὶ οἱ τύ- 

5 Cod. δὲ d τοῦ ν᾿, scr, δὲ δέει, coll, Ald, p. 3246. 1, 14. 
7.. 
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ραννον ἀνελόντες δύνανται ἀντεγκαλέσαι ὡς ἀξίῳ ὄντι 

παϑεῖν" xol ὁ τὸν στοχασμὸν ἐγχαλέσας τῷ παιδὲ, ὡς 

ἄξιόν τε ἀποχηρυχϑῆναι" καὶ ὁ τὸν υἱὸν ἑταιροῦντα ἀἅπο-- 
σφαξας ἀντεγκλήματός ἐστιν" διαφέρει δὲ τὸ ἀντέγκλημα 

B στοχασμοῦ μὲν, ὅτι πρόδηλόν ἐστιν ἐν ἀντεγχλήματι. τὸ 

ἀδίκημα, τὸ ἑταιρεῖν τὸν υἱόν" ἐν δὲ στοχασμῷ αὑτὸ τοῦ- 
vo ζητεῖται, εἰ ἄξιον ὅ ὄντα ἀποκηρυχϑῆναι ἀπεχήρυξε καὶ 
οὐ κατασοφισμοὺ χάριν: ἀντιλήψεως δὲ, ὅτι, ἐὰν μὲν κα- 

᾿τὰ νόμον ἢ τὸ πεπραγμένον γεγενημένον, ἀντίληψιν 7LOL- 

40 εἶ, ἂν δὲ εὐλόγως μὲν, οὐ νομίμως δὲ ἀντέγκλημα" τὸ 

γὰρ τὸν υἱὸν ἀποχτεῖναι εὐλόγως μὲν πέπραχται, νόμον 

δὲ οὐκ ἔχει τοῦτο κελεύοντα" ὃ δὲ τὸν ἀριστέα ἀνελὰν | 

χατὰ νόμον τοῦτο ἔπραξε. Κοινωνεῖ ἡ ἀντίληψις πρὸς 
᾿ ἀντίστασιν" ἔν ve γὰρ ἀντιλῆψει οὗ φαῦλον εἶναι τὸ γε- 

45 γενημένον λέγει, ἀλλὰ καὶ χρηστὸν, ἄσπερ ὃ ξωγράφος͵ 

ὃ λέγων συμβουλῆς χάριν γεγραφηχέναι τοῖς πλέουσι τὰ 

ναυάγια, ἵνα μάϑοιεν τὰ δυσχερὴ τὰ ἐν τῷ παρὰ χαιρὸν 

πλεῖν, καὶ ἐν τῇ ἀντιπαραστάσφειν εὐεργεσίαν πεποιηκέναι 
ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἀδικήματος ὁ φεύγων ἐρεῖ" διαφέρει δὲ, ὅτε 

“40 ἐν μὲν ἀντιλήψει οὐχ αὐτὸ τὸ πεπραγμένον φαῦλον εἶναι 

λέγει, ἀλλὰ καὶ χρηστὸν, ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει τὸ μὲν πε- 
πραγμένον ἀνεύϑυνον εἶναι λέγει, ἕτερον δὲ ἐξ αὐτοῦ 
συμβὰν ἀγαϑόν" κοινωνεῖ ̂  δὲ ἢ συγγνώμη πάντη τῇ 
ἀντιλήψει , οἷον νόμος τοὺς κατιόντας φυγάδας ἐξεῖναι 

“5 ἀποχτιγνύναι" χαταστείχοντας τις φυγάδας ἀπέκτεινε xol 

χρίνεται" συγγνώμη ἢ δὲ, ἐρασϑέντι τῷ υἱῷ παρεχώρησεν 
ὁ πατὴρ τοῦ γάμου τῆς μητρυιᾶς, χαὶ χρίνονται οἱ τρεῖς 

καχοῦ βίου" κοινωνοῦσιν οὖν μάλιστα τῷ ἐν ἀμφοτέροις 
“καὶ ἐπὶ τῷ πεπραγμένῳ εἶναι τὸ ἔγκλημα xai χαχοῦ βίου 

30 εἶναι τὴν γραφήν" διαφέρουσι δὲ τῷ τὰ μὲν τῆς ἀντιλή- 

ψεως ὁμολογουμένως εἶναι ἑχούσια, τὰ δὲ τῆς συγγνώμης 

. 4 Cfr. Ald. p. 247. 1. 1. 5 Cod. συγγνώμης, SCT. OUVJ- 
γνώμη. 
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exovGOwurÓ, ov γὰρ ἑκὼν ὃ νεανίσχος ἐρᾷ" οὐδὲ ἑχὼν ὃ 
πατὴρ παραχωρεῖ, ἀλλὰ δι᾿ ἔλεον τοῦ παιδὸς, οὐδὲ ἡ μὴη- 
τρυεὰ, ἀλλὰ διὰ τὸ πᾶντα πείϑεσθαι τῷ ἀνδρί" χατὰ 
γὰρ τοὺς drtixovg νόμους παρειλήφαμεν, ὡς nv τοῖς 
ἀνδράσι τὰς ἑαυτῶν ἐπιγαμίζειν ἑτέροις γυναῖχας. Διὸ 5 
χαὶ σύστασιν ἔχει τὸ ζήτημα, ἐπειδὴ κατὰ τὸ ἀπίϑανον 
ἔμελλεν εἶναι" ἔτι δὲ σφόδρα χοινωνεῖ, ἐς καὶ αὐτὸς ὁ 

τεχνεκὸς ὁμολογεῖ, λέγων μηδὲν διαφέρειν αὐτὰς, ἢ με- 
τάστασις πρὸς τὴν συγγνώμην" ἐν ἀμφοτέραις γὰρ λέ- — 
γουσι βεβιάσϑαι" ἢ ἀπὸ λαιροῦ, ἢ ἀπὸ τύχης, ἢ ἀπὸ 10 
προσώπων ἢ ἀπὸ πραγμάτων τινῶν, καὶ αὕτη μὲν ὑπὸ 

πάντων προφερομένη διαφορὰ, ὅτι συγγνώμης μὲν ἴδιον 
ἐπὶ μόνα τὰ τῆς ψυχῆς φέρειν πάϑη, μεταστάσεως δὲ 

ἐπὶ τὰ ἔξω" ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα ἀκριβεστέρα, ὅτι ἕν μὲν 
τῇ μεταστάσει χρίνεται ὁ φεύγων ὡς. πεποιηχώς τι ὧν 15 

οὐκ ἐχρῆν. Καὶ μεταστάσεως μὲν παράδειγμα ὃ πρε- 
σβευτὴς, ὁ διὰ τὸ μὴ λαβεῖν τὰ ἐφόδια μὴ πρεσβεύσας." 
συγγνώμης δὲ ἢ γυνὴ, ἡ ληφϑεῖσα παρὰ TOV πολεμίων 

χοηφοροῦσα τῷ παιδὶ καὶ τυπτομένη, ἢ τὰ ἀπόῤῥητα 

ἐξειποῦσα, καίτοιγε , ὡς φήϑησαν τινὲς τὴν μετάστασιν 20 

ἐπὶ πρόσωπον μόνον φέρειν, ὡς 0. τεχνικὸς, τὴν δὲ συγ- 

γνώμην ἐπὶ πρᾶγμα" ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα ἐπὶ πρόσωπον ἑκάτε- 
pot φέρουσιν, ὁ μὲν τὰ τοῦ ταμίουΐ, ἡ δὲ τὸ τῶν πολε- 
μεκῶν" ἔτε δὲ συγγνώμης ἡ τῆς γυναιχὸς, ἀλλ᾽ ἡ διαφο- 

ρὰ δήλη ἐστὶν τὴν ἀχρίβειαν φυλάττουσα, ὅτι διὰ τοῦτο 25 
συγγνώμη, ἐστὶν ἐπὶ τῆς γυναιχὸς, ὅτι ἐφ᾽ οἷς ἐποίησε 
δέον μὴ ποιεῖν τὴν χρίσιν ἔχεε, ἐπὶ δὲ τοῦ ταμίου ut- 
τάστασις, ὅτι ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἐποίησε δέον ποιῆσαι.᾿ 

Τὰς μὲν οὖν λογιχὰς τῶν στάσεων ἐχ τού- 

των ἐπιγνωσόμεϑα, τὰς δ᾽ αὐνομικὰς οὕτως, 80 

6 τὰ δὲ τῆς συ7γν. ἀκούσια Cod. om., recepi ex Ald, p. 247. 

19. 7 Cod. ταμείου, b. 1. et paullo post 1, 27. — 8 Cod. 

bi». 
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πρῶτον μὲν περὶ ῥητὰ τὴν ζήτησιν εἶναι. σα- 
φῶς ἀλλ᾽ οὐ καλῶς τὴν διαφορὰν γενικὴν ἡμᾶς ὃ TtyTL— 
χὸρ ἐδίδαξε τῶν νομικῶν καὶ τῶν λογιχῶν" εἰ γὰρ ? καὲ 
ἐν ταῖς λογικαῖς εὑρίσκονται νόμοι, ὥσπερ ἐν τῇ usta- 

δ στάσει τῇ ἐπὶ ῥητῷ φερούσῃ, xol ἐν ἀντιλήψιει καὶ ἐν 
ὅρῳ δὲ xal ἐν ἄλλαις πολλάκις, t? ví διοίσουσιν αἱ νο-- 
μικαὶ τῶν λογικῶν, ὅτι xal ἐν ἐχείναις χαὶ ἐν ταύτεις 
ῥητά ἐστι; λέγομεν, ὅτι ὃ τεχνικὸς μηνύει, ὅτι ἐν ταῖς 
λογικαῖς ἀπὸ ῥητοῦ μὲν ἡ ζήτησις, οὐχέτι δὲ περὶ ón- 

10 zov, ἐν δὲ ταῖς vouixeig xal ἀπὸ ῥητοῦ χαὶ περὶ ῥητὸν « 
ἐπὶ δὲ τοῦ παραδείγματος σαφέστερον ἔσται ὃ λέγω" ἐν 
τῇ ἀντιλήψει τῇ ἐπὶ νόμον, ὅταν λέγῃ ἐξεῖναϊ τὸν μοι- 
gov ἀποχτιννύναι, τρισαριστέα δὲ ἀνελών τις χρίνηταε, 
οὐδὲ μία πρὸς τὸ ῥητὸν ἐστι ζήτησις , οὐδὲ λέγομεν ὃ ὅτε 

45 τοῦτο σημαίνει, οὐδὲ λέγομεν, ὅτι ἕτερον ὅητόν ἐστιν 
ἐναντίον, ὅπερ οἰκεῖόν ἐστι νομεχῶν᾽ ἀλλ᾽ ὡμολόγηται 
μὲν τὸ ῥητὸν, περὶ δὲ τὴν τοῦ “πράγματος περίστασιν 
ἡ ξήτησις γίνεταν" οἷον τὸ εἶναι τρισαῤιστέα" xol πάλιν 
ἐν τῇ μεταστάσει τῇ ἐπὶ ῥητὸν, ὅταν λέγωμεν, νόμος 

| 90 γύχτωρ μὴ ἀνοίγειν τὰς πύλας, τῶν αἰχμαλώτων παρ- 
ὄντων οὐχ ἤνοιξεν ὁ στρατηγός" ἄνήρηνται χαταλαβόγ.-Ἅ. 
των τῶν πολεμίων xol xpiverou* πάλιν οὐδεμία ζητησίς 
ἐστι πρὸς τὸ ῥητὸν, ὥσπερ ἐν ῥητῷ καὶ διανοίᾳ , οὐδὲ 
ξητοῦμεν € 0 τὶ ποτε O νόμος &yst, ἀλλ᾽ ὡμολόγηται μὲν 

$50 νόμος ἔχων καὶ ἐπὶ τούτοις κείμενος, 1) δὲ τοῦ πρά- 
γιρατος περίστασις τὸ εἶναι αἰχμαλώτους φεύγοντας ποιεῖ 
τὴν ξήτησιν" ἐν δὲ ταῖς γομικαῖς αὑτό ἐστι τὸ ῥητὸν 
τὸ ξητούμενον ἢ ἢ κατὰ τὴν διάνοιαν, εἰ τοῦτο σημαίνει, 
ἢ xad ἕτερον ἐναντίον ῥητὸν, ἢ xe" ἕτερόν τι ὧν 

30 ἑξῆς ἐροῦμεν. 
Ῥρητὰ δὲ λέγω, διαϑήκας, νόμους, ψηφί- 

9 Cfr. Ald. p. 251..1. 75. 40 Cod. addit: αἱ ἐκ ὅρῳ, or- 
ta ex antecedente καὶ ἐν ogg. — 1. 13. Cod. κρίνεται. 
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σματα,, ἐπειδὴ ῥητὼ ol νόμοι χαλοῦνται, διὰ τοῦτο xo. 
Aeg ἀσφαλιζόμενος ὁ τεχνικὸς ἐδίδαξεν, ὡς οὐχ ἀπὸ wó- 
μου μόνου αἱ γομικαὶ γίνονται, ἀλλ᾽ ἁπάντων ἁπλῶς τῶν 
γεγραμμένων 7j ὡρισμένων, ἵνα καὶ τὰ ψηφίσματα περιλαβῃ.᾿ 

Ταύτην δὲ τὴν ξήτησιν ἤτοι περὶ ἕν 5 
ἢ χαὶ πλείονα γενέσϑαι συμβαίνει ῥητὰ, 
λέγω δὲ καὶ πλείονα, χῶν ἐπὶ τούτων εἰς 

δύο μέρη διαιρῆται, καὶ μέρει μὲν ὃ Érs- 
Qoc, μέρει δὲ ὁ ἕτερος τῶν διχαζομένων 

χρῶνται. Περὶ τούτου ῥητοῦ," ὡς οὐ συνέστηκεν, 10 
ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἀποδείξομεν. ἢ περὶ τὰς τού- 

του διανοίας, ἢ καϑ' αὐτὸ !'* ϑάτερον τῶν 
μερῶν γίνεται, ποιεῖ ῥητὸν καὶ διάνοιαν" κα- 
λῶς 53 πάνυ τὸ ϑάτερον τῶν μερῶν, οὐχὶ ὡς τινὲς ῳή- 

ϑησαν, πάντως δεῖν τὸν φεύγοντα μὲν ἔχειν τὴν διά- 15 
νοίαν, τὸν δὲ χατήγορον τὸ ῥητόν" φαίνεται ydQ ποτε 

καὶ τὸ ἐναντίον" δεῖ δὲ χαϑολιχὸν χανόνα εἰπεῖν, ὅτι ἐν 

μὲν τοῖς πρώτοις καταφυγὴν καὶ δίωξιν 0^ χατήγορος 
ἔχει τὸ ῥητὸν, τὴν δὲ διάνοιαν ὁ διώχων" ἐμ dà τοῖς hn- 
τοῖς κατὰ ἀξίωφιν πάντως ὃ φεύγων ἔχει τὸ ῥητὸν, καὶ 20 
ὁ ἐναντιούμενος ἔχει τὴν διαγνοιαν" xoi τοῦ μὲν χατὰ 
φυγὴν καὶ δίωξιν παράδειγμα" ὃ ῥίψας τὴν ἀσπίδα καὶ 
ἀνελὼν τὸν τῶν πολεμίων στρατηγὸν xal κρινόμενος" 
τοῦ δὲ χατὰ ἀξίωσιν ὁ ᾿Αριστογείτων, ὃ ἡττηϑεὶς τὴν 

παρανόμων γραφὴν καὶ ἀξιῶν ἔντιμος εἶναι" ἢ 35 
ὃ ἄσωτος ὃ ἑαυτὸν πηρώσας καὶ ἀξιῶν δημοσίᾳ τρέ- 
φεσϑαι τοῦ νόμου xtÀsvoVrag τὸν πεπηρωμένον’ τρέφε- 
σϑαι. ἐξήτηται δὲ, πῶς τῶν λογικῶν πασῶν xoi ἐπιγρα- 

φὰς xol ὅρους προσέϑηκεμ, ἐν δὲ ταῖς νομιχαῖς ὅρον οὐ 

προσέϑηκχεν, ἀλλὰ μόνον τὸν τύπον τοῦ πῶς γίνεται ix- 50 

ϑεὶς εὐθὺς ἦχεν ἐπὶ τὸ παράδειγμα" : λέγομεν, ὡς τοῦ 

11 Ald, κατ᾽ αὐτός 12 Cfr. Ald. p. 256. 
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τύπου τάξιν ὅρου ἔχοντος, καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο ὅρος 
ἐστὶν, ὅταν λέγῃ τὴν φύσιν δι᾽ ἧς γίνεται" εἴπομεν δὰ 
ὅρον ἡμεῖς ῥητοῦ "καὶ διανοίας. ἔτι ζήτησις περὶ τοῦ O 

τὶ mors βούλεταε τὸ ῥητὸν μηνύειν ἢ τὸ φανερῶς st&— 
$ πραγμένον, ἢ κατηγορούμενον ἢ ἕτερόν τι. ἐζήτηται δὲ, 
τέ δήποτε ταύτην πρώτην ἔταξε πασῶν TOY, νομικῶν, 
καίτοιγε ἀτελεστέραν οὖσαν. πασῶν" οὐ γὰρ δὴ’ ἀγνοοῦ-- 
μεν, ὡς ἡ ἀντινομία δύο ψόμους ἔχουσα τελειοτέρα τῆς 
μιᾶς ἐστιν" xol ὁ συλλογισμὸς τέλειον τελείῳ συνάπτων 

to ἐπαναμένει, ἀλλ᾽ ἐροῦμεν, ὅτε ὃν τρόπον͵ ὃ στοχασμὸς 
πασῶν τῶν λογικῶν προτέταχται, διὰ τὸ ἐν πάσαις ἐμ-- 
πίπτειν, αὕτω καὶ τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια προτέταχταε, 
ἐπειδὴ ἐν πάσαις ἐμπίπτει" ἡ γὰρ ἀντινομία ὡς καὶ. αὐ- 
τὸς ὃ τεχνιχάς φησι, διπλοῦν ἐστε ῥητὸν καὶ διάνοια " 

45 ἔδει οὖν τὰ ἁπλᾶ πρῶτον μαϑεῖν" xai ὃ συλλογισμὲς 

πάλιν ἔχει. τὴν διάνοιαν τοῦ νομοϑέτου. ἔδει ovy πρῶ-- 

τον μαϑεῖν, ὃ τὶ ποτέ ἐστε ῥητὸν xal διάνοια, ἵν᾽ ἐν 
τούτῳ εἰδῶμεν 13} αὐτοῦ τὴν φύσιν" καὶ ἔτι χαὶ τὸ ἀτε-- 
λὲς εἶναι" οὐ γὰρ ἐχρῆν τὰ τέλεια πρὸ τῶν ἀτελῶν τάτ- 

80 τεσϑαι, ἀλλὰ κατ᾽ ὀλίγὸν ἐπαναλαμβάνειν. τῷ ῥητῷ 
δὲ προστίϑησί τι πρᾶγμα, εἰς ταὐτὸν ἄγων 
τὸ ἔγγραφον τῷ ἀγράφῳ καὶ ποιεῖ συλλογι- 
σμόν.. ᾿ἸΒζήτηται τί δήποτε δεύτερον ἔταξε τὸν συλλο- 
γισμὸν καὶ τὴν ἀντινομίαν «ἀχόλουϑον οὖσαν πρὸς τὸ 

48 ῥητὸν xol τὴν διάνοιαν" λέγομεν, ὅτι τῇ αὐτῇ αἰτίᾳ, 
ἥπερ τὸ ῥητὸν χαὶ ἡ διάνοια, εἰ γὰρ ὁ συλλογισμὸς ἐμ-- 
σίπτει τῇ ἀντινομίᾳ, ἐν oig τὸ περιεχόμενον xol τὸ πε- 
ρθιέχον ζητοῦμεν συλλογισμῷ δηλῶσαι φυλάττομεν av- 
τὸν" ** xai ἔτι ὁ συλλογισμὸς φύσιν ἔχει ῥητοῦ καὶ δια- 

^ 

΄ 

15 Cod. εἴδομεν, omisso praecedente ἵν΄. correxi ex Ald. 
p. 257. 1. 27. 44 Cod, φυλαττόμενον, scripsi φυλάττομεν av- 

10». — Cír. Ald. p. 260. 1. 5. 
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γοίας, δοχεῖ γὰρ χαὶ αὑτὸς χατὰ μὲν ἕν μέρος ἔχειν 

τὸ. ῥητὸν, καϑ' ἕτερον δὲ τὴν διάνοιαν καὶ λέγειν, μὴ 

τοῦτο *5 σημαίνειν τὸν νόμον" ἀχόλουϑον οὖν ἣν πῶ- 
σαν τὴν τῶν ἁπλῶν ζήτησιν πρώτην ἐξετασϑῆναι, καὶ. 
οὕτω τὴν τῶν διπλῶν, ὃ ἐστι τὴν τῆς ἀντινομίας:. Ε- ὅ 
ζήητηται δὲν) τίνος χάριν ἐπιγραφὴν προσϑεὶς πρῶτον 
ὅρον ἐπήγαγεν τοῦ συλλογισμοῦ" λέγομεν, ὅτι ὃ συλλο- 
γισμὸς πλείστην ἔχει πρὸς τὸ ῥητὸν xol διάνοιαν κχθι- 
γωνίαν" xol οὐχ ἤρχει ἡ ἐπιγραφὴ μηνῦσαι τὴν φύσιν 

αὐτῶν, xol γὰρ ἀγραφόν τὶ ἐστι xol ἡ διάνοια," ἔγ- 10 
γραφον δὲ τὸ ῥητόν' διὰ τοῦτο προσέϑηκε τὸν ὅρον 

αὐτοῦ, ἵνα τῷ ὅρῳ καὶ τῇ ὑπογραφῇ σαφέστερος γέ- 
γόμενος ἀπυδιαστήσῃ τῶν ἄλλων" εἰδέναι δὲ χρὴ, 15 ὅτε 
συλλογισμῶν εἴδη τέσσαρα ἐκ τοῦ ἴσου, ὡς O ἐκ τοῦ 
σπόρνου κωλυόμενος λέγειν τοῦ νόμου τὸν ἐξαίρετον χω- 
λύοντος" ἴσον γάρ͵ φησιν ix τοῦ ἀχολούϑου, ὕπερ ἐστὶν 
ἐχ τοῦ μείζονος, ὡς ὁ ἀποχτείνας ἐν τῷ στίζειν τοῦ νό- 

pov κελεύοντος ἐξεῖναι χαταστίζειν τὸν μοιχὸν, ἐνταῦϑα 
yap συλλογίξεται τὸ ἐχβὰν λέγων, ὅτι εἰ τὸ στίξειν δέ- 
δωχε, xai τι μεῖζον ἐξ αὑτοῦ δέδωχε, καὶ ἐκ τοῦ ijrro-20 
γος, ὡς ἐπὶ τούτου" νόμον ὄντος τοὺς μοιχοὺς ἀνελεῖν 

μὴ ἀνελών τις ἀλλὰ στίξας χρίνεται " ἐνταῦϑα γὰρ συλ- 
λογίζεται, εἰ τὸ μεῖζον τὸ ἀναιρεῖν δέδωχε, πολλῷ πλέον 
TO- εὐτελέστερον τὸ καταστίξειν, καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου, 

»ópog τὸν λιπόντα τὴν τάξιν χολαζεσϑαι" ἀριστεὺς τις 28 

αἰτεῖ δωρεὰν, aL γὰρ, φησὶν, ὁ λιπὼν τάξιν χολάζεται, 

δήλον᾽ ὅτε ὁ ἀριστεύσας τιμηϑήσεται. 
Ἐὰν μὲν πεῤὶ δύο ῥητὰ ἢ καὶ πλείονα καὶ 

ἐν διαιρούμενον ἡ ζήτησις, ἢ ὅτε ὃ xai àx 
πλειόνων ῥητῶν, γίνεται ἀντινομία. 1Π]αρά- 50 

15 Cod. τοῦτον. 16 Cfr. Ald, p, 260, 1, 11, 

4 Cod, ὅτε ser, ὅτε, ᾿ - 

μῶν 5 



' 106 ΣΩΠΑΤΡΟΥ ELS ΤῊΝ 

δειγμα τοῦτο μηνύει" νόμος τὸν πεπηρωμένον ὑπὸ τῆς 
γυναικὸς χειραγωγεῖσθαι, καὶ προδότῃ τοὺς παῖδας συμ-- 
φεύγειν, καὶ τὸν καταστείχοντα φυγάδα ἀνελεῖν“ πέ- 
φευγέ τις ϑυγατέρα ἔχων ἄνδρα ἔχουσαν τυφλὸν, ἔμεινεν 

b αὐτὸν γειραγωγοῦσα" “ ἀπέχτεινέν -τις αὐτὴν καὶ κχρένε- 
ται" ἐνταῦϑα γὰρ τρεῖς εἰσιν οἱ νόμοι" 0 τε τὸν φυγά- 
δα χελεύων ἀνελεῖν ? xal ὁ τὸν ἄνδρα κελεύων χεεραγω- 
γεῖσϑιαι ὑπὸ τῆς γυναικὸς" καὶ ὁ κελεύων συμφυγεὶν τοὺς 

παῖδας μετὰ τοῦ πατρός. 
4. Ἢ xai ἕν διαιρούμενον" ὅτι τοῦτο οὐ συν- 

ἔστηκεν ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐροῦμεν" ὅτε δέ ἐστιν ἀντ᾽ αὖ- 
τοῦ πάλιν προσϑήδομεν, ,,μὴ φύσει ἐναντίων χατὰ sts- 

ρίστασιν δὲ μάχη.“ ὃ ὡμολόγηται, 4 ὅτι πολιτεία οὐχ ἂν 

συσταίη, ἐν ἢ φύσει ἐναντίοε ἀλλήλων εἰσὶν οἱ νόμοι" 
16 πῶς γὰρ ἂν κατὰ τὸν Δημοσϑένη ταὐτὰ κύρια καὶ 

μὴ κύρια ἐστὶν εὑρεῖν" ἀλλ᾽ ἡ περίστασις, ὅπερ ἐστὶ τὸ 
συμβεβηκὸς, ποιεῖ τὴν μάχην καὶ τὴν ἐναντίωσιν". ἐὰν 
γὰρ εἴπω, ὅτι τὸν μοιχὸν μὴ ἐξεῖναι. εἰς ἱερὸν ἐέναι καὶ 
τὸν ἀριστέα εἰς ἱερὸν ἀνατιϑέναι τὴν σχευὴν, οὐδεμία 

20 ἐστὶν ἐναντίωσις" ἐὰν δὲ συμβῇ, τὸν αὑτὸν εἶναι καὶ 
᾿μοιχὸν καὶ ἀριστέα, τὸ συμβὰν τοῦτο ποιεῖ τὴν ἐναν-- 
τίωσιν" φησὶ δὲ, ὡς διπλῆ περίστασις ῥητοῦ καὶ δια- 

voíeg* εἰ γὰρ 9 πᾶν ῥητὸν ἢ ἑτέρῳ ῥητῷ ἢ διανοίςε 
λύεται, ἕχαστον δὲ τῶν ῥητῶν παρὰ τοῦ ἐναντίου τῇ 

35 διανοίᾳ λύεται, διπλοῦν ἂν εἴη ῥητὸν καὶ διάνοια" περὶ 
δὲ τοῦ χατὰ ἕν ῥητὸν διαιρούμενον, γίνεσϑαι ἄντινο--: 
μίαν, παράδειγμα αὑτὸς τίϑησι τὸν κατὰ ταὐτὸν δύο 
βιασάμενον, καὶ τὴν μὲν αἱρουμένην αὐτοῦ ϑάνατον, 
τὴν δὲ γάμον ἄπροιχον" τοῦτο, ὡς εἰρήχαμεν, αὐτὸ τὴν 

eu 
2 Cod. ἀνελεῖν $ Cod. μάχης. 4 Cfr. Ald. p. 261, 

l 10. 5 In orat. deperdita. — καὶ μὴ κύρια Cod. om, 6 

οἱ γὰρ abest a codice, inserui coll, Ald, p. 264. 1. 25. 
- 
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ἀρχὴν σύστασιν οὐχ ἔγεει, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀσύστατον xat 
τὸ ἀπίέϑανον καὶ ἀδύνατον" πῶς γάρ ἐστι xarà ταὐτὸν 
τὰς δύο βιάσασθαι, ἀλλ᾽ ἀνάγκη τὴν μὲν πρότερον, 

᾿ τὴν δὲ ὕστερον" ἔπειτα xol χατὰ ἄλλα 0 νόμος ἰσά- 
D^ εἰ γὰρ καὶ διάφοροι αἱ αἰτήσεις αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ 5 
ψνύμου περίστασις μία Tig ἐστιν, ἐξ ἴσου γὰρ ἡ ἐξου- 
σία αὑταῖς δέδοται, χαὶ ἔτι. τὰ εἴδη ἐπὶ πλειόνων συνί- 
σταται, ἐπ᾿ οὐδενὸς δὲ ἄλλου ζητήματος εὑρεϑείη τοι- 
ovrov παράδειγμα. ᾿Αντεισακτέον οὖν ἀντὶ τούτου τοῦ 
εἴδους τῆς ἀντινομίας τοῦ xc ἕν ῥητὸν διαιρούμενον 19 
τὴν ἀντινομίαν ταύτην, ἣν αὐτὸς μὲν ὃ τεχνικὸς ἀ- 
γνοεῖ, πλείονες «δὲ ἴσασι, καὶ ἡ πεῖρα διδάσκει" αὕτη δέ 
ἔστιν ἡ κατὰ ἕν ῥητὸν μὴ διαιρούμενον, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου 
παρ᾽ ἀμφοτέρων προφερόμενον τῶν μερῶν γινομένη, 
οὗ τὸ παράδειγμα τοῦτο" νόμος τὸν μὴ ἐπαμύνοντα 15 
δεομένοις τοῖς γονεῦσιν ᾿ἄτιμον δῖναι" ῥήτορος γονεῖς 

ἔϑεντο διαζύγιον, ἐχάλεσαν ἀμφότεροι τὸν ῥήτορα εἰς 
τὸ διχαστήριον εἰς συνηγορίαν, συνηγόρησε τῇ μητρὶ 
καὶ ὁ πατὴρ ἡττηϑεὶς ὑπάγει αὑτὸν τῇ ἀτιμίᾳ καὶ ἢ 
μήτηρ ἀντιλέγει" ἐνταῦϑα γὰρ τὸ μὲν ῥητὸν οὐ διαι- 320 

ρεῖται ἐξ ἢ ἴσου, οὐδὲ παρ᾽ ἀμφοτέρων προφέρεται, τοῦ 

τε πατρὸς pi. βεβοηϑηκχέναι προβαλλομένου , xal δια 

τοῦτο ἀτιμοῦντος, καὶ τῆς μητρὸς ^ TO βεβοηϑηκέναι 

χαὶ διὰ τοῦτο ἐναντιουμένης " * ἐξ ἔσου δὲ οἱ δύο τὸ 
ῥητὸν ἀναγινώσχουσι , τὸν μὴ βοηϑήσαντα τοῖς γονεὺ- 25. 

σεν ἄτιμον εἶναι" ἕτερον δὲ παράδειγμά ἐστιν, ὃ καὶ 
μεμελέτηται, τὸν μὴ βοηϑήφαντα δεομένοις τοῖς γονεῦ- ^ 
σιν ἄτιμον εἶναι" ληφϑείς τις ὑπὸ λῃσταῖς ἔγραψε περὶ 

λύτρων" ἢ γυνὴ αὐτοῦ δαχρύουσα ἐτυφλωϑη, ὁ παῖς 
ἐξελθὼν δέδωχεν ἑαυτὲν ἀντὶ τοῦ πατρὸς, ἐναπέϑανεν 80 

. 
- 

1 Cfr. Ald. p. 266. 1. 30, sqq. 2 In cod, sequitur 
πρὸς, quod delevi. ^ 5 Cód: ἐναγντιρυμένοις. 
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ὃ παῖς δεσμοῖς, ἔῤῥιψαν αὐτὸν οἱ λῃσταὶ εἰς τὴν ϑά- 
λασσαν, προσηνέχϑη τῇ. πόλει" βούλεταε αὐτὸν ὃ πα- 
"Tío ϑάψαι, καὶ ἡ μήτηρ ἀντιλέγει ὡς ἀμελήσαντος 
αὑτοῦ ἐν τῇ πηρώσει τῆς μητρός" ἐνταῦθα γὰρ᾽ πά- 

bw τὸ ῥητὸν οὐ διίρητο, ἀλλ᾽ ἐξ ἴσου ἀμφότεροι ἔχου- 

σιν, ἡ μὲν ὡς οὐ βεβοηϑηκέ μοι τετυφλωμένῃ, ὁ δὲ 

ὡς ἐν δεσμοῖς ὄντα μὲ ἐῤῥύσατο" ἄμεινον οὖν ταύτην 
τὴν ἀντινομίαν εἰσενεγκεῖν ἐὴν xal ἐν πείρᾳ 4 οὖσαν 
καὶ διὰ πλειόνων παραδειγμάτων συστῆναι δυναμένην 

40 ἀντὶ τῆς ,] ἕν ῥητὸν διαιρούμενον." 
, "Ears γὰρ ἀμφιβολία ἀμφισβήτησις περὶ 
ῥητὸν ἐκ προσῳδίας ἢ διαστάσεως συλλαβῶν 
γινομένη" τελευταία τῶν νομιχῶν ἡ ἀμφιβολία" 5 αὖ- 
τὴ δὲ καϑ' ἑαυτὴν ἡ σύστασις μελέτην ἢ ζήτησιν ovx 

46 ἂν ἐπιδέξαιτο, ἀσϑενής τις οὖσα xol εὐτελὴς, ἐν ἑτέραις 

δὲ ἀναφύεται στάσεσιν, ὡς καὶ ὃ Δημοσϑένης ἐν τῷ 

παραπρεσβείας ὁ φαίνεται τὴν χρῆσιν αὐτῆς εἰδὼς λέ- 
γων, 4,E μὲν οὖν πολεμοῦσιν ἡμῖν ἀνεῖλεν ὁ ϑεὸς τοὺς 
ἡγεμόνας φυλάττεσϑαι, τοὺς στρατηγοὺς λέγει, εἰ δὲ πε- 

20 ποιημένων͵ δἰρήνην, τοὺς 7 ἐπὶ τῆς πολιτείας ἐφεστηχὸ- ᾿ 

τας." dvo δὲ εἴδη μόνον οἶδεν αὐτὸς ὃ τεγνιχὸς ὄντος 

ἑτέρου καὶ τρίτου καὶ ἀναγχαιοτέρου καὶ μάλιστα ἐν τῇ 

χρήσει τυγχάνοντος. τοῦτο δὲ ἐστιν ὃ χαλεῖται ὁμωνυμίᾳ, 
ὅταν ἕν ὄνομα δύο προσώποις ἢ πράγμασιν ἁρμόττῃ, * 

25 ὡς ἐπὶ τοῦ, ,TOUG ἡγεμόνας ἀνεῖλεν ὁ ϑεὸς φυλάττεσϑαι 

xoi ἀμφισβητοῦσι πρὸς ἑαυτοὶς οἱ ῥήτορες καὶ οἱ στρα- 

τηγοὶ, “ ἀμφιβολία ἐστὶν, τίς ϑεὸς κελεύει φυλάττεσθαι. 

Ἦσαν τῳ δύο παῖδερ' τοῦτό ἐστιν οὐ τὸ τυχὸν 

πταῖσμα TOU τεχνικοῦ, ἀσύστατον γὰρ παντελῶς ἐστι τὸ 

50 ζήτημα κατὰ τὸ ἰσάξον᾽ κατὰ τί γὰρ ἕξει τὴν ἀμφισβή- 

,. α Scriptum videtur ἐμπεῖρα. — 5 Cod, ἀμφισβήτησιν, scripsi 

ὄμφιβολία ex Ald. p. 271. 1. 18. 6 p. 4364: 7 τοὺς — 595 

στηχύτας per lacunam om. Cod. 8 Cod. ἁρμόττει. 
- 
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tuo 5j τὴν ἀπόδειξιν" ἢ ὃ συνηγορῶν τῷ λέγοντι ,πάγ- 

τα τὰ ἐμὰ Aiovru,“ ἢ ὁ λέγων »πᾶντα τὰ ἐμὰ Παντα-: 

λέοντι." οὐ μέντοι φημὶ αὑτὸ τὸ εἶδος ἀσύσεατον εἶναι, 

ἀλλὰ τὸ ζήτημα κατὰ τὴν περίστασιν ἀδύνατον εἶναι" 

δύναιτο δ᾽ ἂν καὶ τοῦτο τὸ ζήτημα συστῆναι, εἰ περί- δ 

στάσεως λάβοιτο" εἰ γὰρ οὕτως Opiomg, ὅτι ἦσάν τῳ 

δύο παῖδες, “ἐων μὲν ἰατρὸς ἣν," Παγταλέων δὲ ῥή- 

Top" ἔγραψεν ἐν ταῖς διαϑήχαις; βούλομαι τἀμὰ πάντα 

“Ὠέοντι" καὶ ὃ μὲν ἀναγινώσκει πάντα Abovri, ὁ δὲ vp 

ἕν Πανταλέοντι" ἡ ἐναλλαγὴ τῆς ποιότητος τῶν προσώ- 40 

πων δύναται τὴν ἀμφισβήτησιν δέξασθαι, τοῦ μὲν ἐροῦν- 

τος, ὡς τιμιώτερον ἡγήσατο τὸ τοῦ ῥήτορος, τοῦ δὲ ὡς 

ἀναγκαιότερον τὸ τοῦ ἰατροῦ , καὶ ἢ τῶν ἐπιτηδευμάτων 

διαφορὰ τὴν. ποιότητα τῶν λόγων ἐκδέχεται, xci TOU- 

To μὲν τὸ ζήτημα οὕτω συσταίη" εἰσὶ δὲ τοῦ εἴδους 4g 

τούτου παραδείγματα ἕτερα οὐκ ἰσάξζοντα" οἷον ἀριστεὺς — 

τελευτῶν ἔγραψεν ἐν ταῖς διαϑήχαις᾽ γενέσϑαι pta 

χρυσοῦν δόρυ ἔχοντα", xoi ὃ μὲν ἱερεὺς ἀναγινώσχει ὑπο- 

στίξζων feta χρυσοῦν, εἶτα δόρυ ἔχοντα, ἵνα τὸ πᾶν 

ἄγαλμα ἢ χρυσοῦν" οἱ δὲ κληρονόμοι "doa, δἰτα χρυ- 49 

σοῦν δόρυ ἔχοντα , ἐνταῦϑα γὰρ διαφορὰν. ἔχει πλείστην 

τὸ πρᾶγμα". TOU -μὲν λέγοντος, ὅτι αὐτὸ τὸ δόρυ, δι᾽ οὗ 

ἦν ἀριστεὺς, ἠβούλετο εἶναι χρυσοῦν, xal oU τὴν πᾶσαν 

οὐσίαν δαπανῆσαι εἰς τὴν τοῦ ἀγάλματος ποίησιν, τοῦ 

δὲ ὡς οὐκ ἐβούλετο ἐν μέρει τὸν ϑεὸν τιμᾷν, καὶ ἐν 15 

μέρεε ὑβρίζειν. 

Τὴν δὲ μετάληψεν οὐκέτι ὁμοίως, ἀλλ᾽. 

ὅταν ζήτησις ἢ περὶ τοῦ εἰ δεῖ τὸν ἀγῶνα εἰσ- 

εχλϑεῖν. ἐνταῦϑα μέγιστόν ἔστι τοῦ τεχνικοῦ nra, 

οὐδὲ γὰρ πᾶσα μετάληψις περὶ TOUT ἐστιν, ἀλλ᾽ ἡ 30 

ἔγγραφος. Τῆς γάρ μεταλήψεως ̂  ὡς καὶ αὐτὸς ἐπάγει, 

9 Cod. ἢ. ᾿ 40 Cfr. AM. p. 276. 1. 21. 
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εἴδη δύο, ἡ μὲν ἔγγραφος, ἡ δὲ ἄγραφος, ἣ πᾶσα εὖ- 
ϑυδικία ἐστὶ, καὶ οὐ περὶ εἰσαγωγῆς Eyet τὴν ζήτησιν, 
ἀλλὰ περὶ τῆς τοῦ πράγματος περιστάσεως" day. yop 
εἴπω, ἐξέστω τὸν μοιχὸν xol τὴν μοιχευομένην ἀποχτεῖ- 

5$ vat, Ὀρέστης ἀπέχτεινε μοιχευομένην, xol χρίνεται, οὐ 
περὶ εἰσόδου ἐστὶν ἡ ξήτησις, ἀλλὰ περὶ αὐτῆς τῆς εὖ- 

ϑυδιχίας μεταλαμβάνεται" dx τοῦ πρόσώπου, ὅτι 08 παῖ- 

δα ὄντα ovx ἐχρῆν φονεῦσαι" ἐχρὴν οὖν μὴ οὕτως Opi- 
σαε, ἀλλ᾽ εἰπεῖν" τὴν μετάληψιν οὐχ ἔτι ὁμοίως ἐπι-- 

40 γνωσόμεϑα, ἔστι γὰρ αὐτῆς ἢ ζήτησις περὶ τοῦ τὸν 
4€ » ἀγῶνα εἰσελϑεῖν, ἢ περί τινος τῶν περιστατιχῶν“" ἵνα καὶ 

τὴν ἄγραφόν περιέλαβε τὴν ἔχουσαν περὶ εὐθυδιχίας τὴν 
ξήτησιν, μεταλαμβανομένην δὲ ἀπό τινος τῶν περιστα- 
τιχῶν, καὶ τὴν ἔγγραφον τὴν τελείαν οὖσαν ἀπαγωγὴν 

15 τῆς εὐθδυδικίας. Ὅτε δὲ διαφέρει παραγραφὴ παραγρα- | 
φικχοῦ ἐν τῷ περὶ διαιρέσεως τοῦ στοχασμοὺ ἀναγκαῖον | 

εἰπεῖν" εἰ γὰρ κἀχεῖνο. δοχεῖ ἀπαγωγῆς εἶναι τῆς εὐϑυ- 

διχίας, ἀλλὰ τὴν ἀχριβῆ- αὐτοῦ διαφορὰν ἐκεῖσε ἐροῦ- 
μεν" εἰδέναι ** δὲ yor, ὡς πᾶσα παραγραφῆ, ἥτις ἐστὶ 

30 χαὶ ἔγγραφος μετάληψις, μεταλαιβάνεται γὰρ, εἴδη ἔχει | 

δύο, ὡσπέρ xol ἡ πραγματιχὴ, ἡ μὲν ἔγγραφος, ἡ δὲ 
ἄγραφος. Καὶ ἡ μὲν ἄγραφος ὁμωνύμως τῷ γένει μὲ 

| τάληψις καλεῖται, ἡ δὲ ἔγγραφος παραγραφὴ καλεῖται, 
παρ᾽ ἐνίων δὲ ἔγγραφος uera mpg" ἡ μὲν ἔγγραφος αὕ- 

25 τὴ μετάληψις κατὰ δύο στάσεις μελετᾶται, μίαν μὲν τὴν 

προτέραν τὴν νομικὴν, ἥτις ἂν ἐμπέσοι" ἑτέραν δὲ τὴν 
εὐθυδικίαν, ἥτις ix τῆς φύσεως τοῦ πράγματος ἀνα- 

φύεται" οἷον δ᾽ ἐπὶ τῆς παραγραφῆς τῆς ὑπὲρ Φορμίω- | 
vog στοχαστιχῆ ἀνεφύη ἡ δευτέρα, ἥτις εὐθυδικίὰς Ur- 

80 τησις, πότερον χρεωστεῖ τὴν dv gx τῆς τραπέξης Φορ- 

μίων ἢ οὔ" ἐπὶ δὲ τῇ πρὸς Πανταίένετον μεταστατιχῇ 

11 Cfr. Ald. P. 384. ]. 11. 
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ia Εὐέργου 3 μὲν ἢ Εὐβούλου μετάγοντος, τῆς t8 εἰς 
τὸ διπλοῦν ἐγγραφῆς , xal τῆς τοῦ “μετάλλου ἐμπειρίας... 

ὡμολόγηται οὖν αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἡ μὲν πρώτῃ ξήτησις 
9 περὶ τῆς παραγραφῆς χατὰ μίαν τῶν νομικῶν ἔχεε 

τὴν ζήτησιν" ἡ δὲ ἑτέρα εὐθυδιχία oU χεχωρισμένην *? 5 
τινὰ ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς φύσεως τοῦ πράγματος" τὸ μὲν πα- - 
ράδειγμα, ὅτε ἔϑηχεν ** αὐτὸς, ὀνομάζει εἶναε ῥητὸν καὶ 
διάνοιαν τὸ τοῦ ἀνδροφόνου καχῶς νομισϑέν" ἀλλ᾽, ἐπει- 
δὴ τὴν xa ὁμωνυμίαν ἀμφιβολίαν ἠγνόησεν, 1$ εἰχύ- 
τως χαὶ ἐνταῖϑα πεπλάνηται" ἐστὶ γὰρ ἡ πρώτη δήτησις 10 

χατὰ ἀμφιβολίαν, πότερον δίκας λέγει τὰς τιμωρίας ἢ 
αὐτὸ τὸ δικάσασθαι" οὐδὲ γὰρ ἡ τοῦ ῥητοῦ διάνοια ζη- 

τέῖταε, ἀλλ᾽ αὑτὸ τὸ ὄνομα τί σημαίνει. ᾿ 
Ἢ δὲ ἄγραφος ἐσέὶ μὲν ἀπαγωγὴ τῆς εὖ- 

ϑυδιχίας:.. ἔμεινεν ἐπὶ τοῦ πταίσματος ὁμοίως "ὁ παν- (5 

τελῶς γὰρ οὐχ ἔστιν ἀπαγωγὴ. τῆς εὐθυδικίας ἢ ἄγρα- 
φος, ἀλλ᾽ εὐθυδικία ταύτῃ εἰσαγώγιμος" εἰ μὲν γὰρ 
ἐρεῖ, ὅτι διαβολὴ ' γένεται ἀπ᾿ ἀρχῆς τῆς εὐθυδικίας ἐν 
ἀρχῇ τοὺ φεύγοντος ἐπὶ τὴν ἐξοῦσίαν καταφεύγοντος ᾿ 

καὶ ἐν ἀντιλήψει τοῦτο συμβαίνει, καὶ ἐν στοχασμῷ, καὶ 29 

χαϑόλου ἐν οἷς τί ἐστιν ἑπταισμένον τῶν περιστατιχὼν, 

διαβολή ἐστι τοῦ ἀγῶνος ,.0U μὴν διὰ τοῦτο ἀπαγωγὴ 

τῆς εὐθυδιχίας τελεία, ὡσπερ καὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῆς 
ἀντιλήψεως αὐτὸ πρῶτον κεφάλαιον ἔϑηχεν τὰ μόρια τοῦ 
δικαίου καὶ τὸ πρόσωπον; δεύτερον, ἀμφότερα παραγρα- 25 
φιχοῖ τάξιν ἔχοντα, ovx ἐπειδὴ διαβάλλουσι τῇ τοῦ πα- 
ραγραφιχοῦ ταξεν ἀμφύτερα τὰ κεφάλαια, ἐν τῇ ἀντι- 
λήψει ἤδη καὶ ἀγωγή ἐστι τῆς εὐθυδικίας" καὶ τὸ παρα- 
γραφιχὸν δὲ τοῦ στοχασμοῦ ὅταν ἐμπέσῃ, διαβολὴν ποιεῖ 
τοῦ ἀγῶνος, αλλ᾽ οὐκ ἤδη ἀπαγωγὴ τῆς εὐϑυδικίας ὁ 30 

42 Cod. εὐεργέτου, scr. ᾿Ενέργου, coll. Dem. adv. Pantacn. 
p.965. 13 Cod. χωρισμένην. 14 Cod. ἔϑειπεν. 15 Cfr. Ald. 

p.284. 1. 50. ' 16 Cfr. Ald. p. 289. 1. 7.- 
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στοχασμός" μέγιστον οὖν αὐτῷ πταῖσμα τὸ νομίσαι τὴν 
ἔγγραφον καὶ τὴν ἄγραφον τὴν αὐτὴν ἔχειν 17 φύσιν" 

ἀλλὰ περί τι τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα τῶν περιστατιχῶν λέ- 

ye 0 xal ἐπάγει, »0rav τὸ μὲν πρᾶγμα συγχωρῶμεν, 

δὲν δὲ τούτων αἰτιώμεϑα μεταλαμβάνοντες" “ εἰ συγχω-- 
ροῦμεν τὸ πρᾶγμα, πῶς ἀπαγωγή. ἐστι τῆς εὐθυδιχίας ; 
àv γὰρ τῇ ἀπαγωγῇ τῆς εὐϑυδικίας ὅλως οὐ συγχωροῦμεν 
τὸ πρᾶγμα, ὡς μαρτυρεῖ ἡ πεῖρα τῶν παραγραφῶν τῶν 

παρὰ τοῖς ῥήτορσι μεμελετημένων, οὔτε γὰρ ὃ Αἰσχίνης 
40 συνεχώρησε τῷ Τιμάρχῳ τὸ πρᾶγμαν ἀλλ᾽ ὀρϑὸν ἐξέ-. 

. βαλε τὸ πρόσωπον, ὡς αἱ παρὰ Δημοσϑένει παραγρα- 
φαὶ οὐ συγχωροῦσι τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ τὴν ξήτησιν ἔχου- 

σι περὶ τοῦ εἰ δεῖ εἰσελϑεῖν᾽" διὸ καὶ ἀντιστρέφουσι τὸν 
ἀγῶνα" “τὸν γὰρ φεύγοντα πρῶτον ποιοῦσι λέγειν κατη- 

45 γύρον τάξιν ἔχοντα, ὡς καὶ ὃ Δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ 

ΣΣτεφάνου" δ προλαβὼν δὲ τὸ πρότερος λέγειν διὰ τὸ 
παραγραφὴν ἀγωνίξεσϑαι" “7 ἤγουν. συγχωροῦμεν τὸ πρᾶ- 

γμα , οὔτε ἀντιστρέφομεν τὸν ἀγῶνα, οὔτε ἀπαγωγή -— 

ἐστι τῆς εὐθυδιχίας πελεία. ᾿ 

40 Εἰδέναι δὲ δεῖ; ὡς τὰ περὶ στοχασμοῦ λε- 
γόμενα σχεδὸν εἰς ἅπαντα συντελεῖ, χαὶ τοῦτο 

καχῶς εἶπεν, οὐδὲ γὰρ τῶν περὶ στοχασμοῦ λεγομένων 
εἰς ἄλλας στάσεις συντελεῖ, ἀλλ᾽ αὑτὴ μόνη ἡ στάσις 

ἴδια κεφάλαια ἔχει" ὃ uiv γὰρ ὅρος καὶ τὰ ἑξῆς κοινὰ 

ἔχουσι τὰ κεφάλαια ἀλλήλων “τῆς διαφορᾶς ἢ ἐν τῇ 
ἐναλλαγῇ ἢ ἐν τῇ τάξει γινομένης, τὰ δὲ τοῦ groyacuot 

' χεράλαια' οὐδενὶ ἁρμόττει. τοῦτο οὖν ἠϑέλησε μηνῦσαι, 

ὅτε αὑτὸς ὃ στοχασμὸς πλείοσιν ἁρμόζει στάσεσι. Κα- 
᾿ φῶς OUV εἶπεν, ὅτε τὰ. περὶ αὐτοῦ λεγόμενα. ἀλλ᾽ ἐχρὴν 
5o εἰπεῖν, ὅτε εἰδέναι δυσχερῆ, ὡς ὁ στοχασμὸς ἐν πλείοσιν 

ἐμι-᾿ 

47 Cod. ἔχει. 18 Contra Steph. I. p. 1105. — Cod. ot 

προλαβὼν, natum οὐ ex praeced. Zrega»ov, 

25 
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ἐμπίπτει στάσεσι, διὸ καὶ πρῶτος τῶν ἄλλων τέτακται. 
ὅτε δὲ ἐν πλείοσιν ἐμπίπτει στάσεσιν, ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ 
λόγῳ λελέξεται᾽" xol ἡ μὲν μέϑοδος αὕτη" ἐφεξῆς δὲ καὶ . 
περὲ τῆς διαιρέσεως ἐροῦμεν. ΑΚοινωνεῖ σφόδρα τὸ ῥη- 

τὸν καὶ ἡ διάνοια, xol ó ὅρος κατὰ νόμον γενόμενος τῷ *? 5 

ἀμφότεροι ἐπὶ τὴν τοῦ ῥητοῦ ἐξέτασιν καταφεύγειν, καὶ 
παράδειγμα μὲν ῥητοῦ καὶ διανοίας ὁ ῥίψας τὴν ἀσπίδα 
καὶ ἀποχτείνας τὸν τῶν πολεμίων στρατηγὸν, καὶ κρινό- 
μενος ὡς δίψασπις "" rot δὲ ὅρου τὴν τρὶς γαμηϑεῖσαν 

ἄτεμον εἶναι" ἀπολιποῦσα τις τὸν πρότερον ἄνδρα ἐγα- 40 
μήϑη δευτέρῳ, πάλιν διαλυσαμένη αὐτὸν πρὸς τὸν πρώ- 
τον ὑπέστρεψε xai χρίνεταν" ἐνταῦϑα γὰρ τοῦτο αὑτό 
ἔστε τὸ ζητούμενον, εἰ τοῦτό ἐστι τὸ τρὶς γαμηϑῆναι" 

ὥσπερ οὖν ἐν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ λέγομεν, μὴ τοῦτο 
σημαίνειν τὸ πρᾶγμα, ὃ λέγει ὃ νόμος" ἐν δὲ τῷ ὅρῳ 15 
λέγομεν μὲν μὴ εἶναι τοῦτο τρὶς γαμηϑῆναι, καὶ οὐ τὴν 

διάνοιαν ἐξηγούμεϑα τοῦ νόμου, ἀλλ᾽ ὁμολογοῦντες τὴν 

διάνοιαν προσαπεναντιούμεϑα"" διαφέρουσιν οὖν, ὅτι ἐν 

μὲν τῷ ῥητῷ xoi τῇ διανοίᾳ ὁμολογούμενόν ἐστι τὸ ῥη- 

τὸν καὶ χρατοῦν xal ἐσχύον" τὸν δὲ σχοπὸν αὐτοῦ ξη- 20 

τοῦμεν, διατί" 5 διανοίῳ χρώμεϑα" ἐν δὲ τῷ ὅρῳ πρὸς 

αὐτὸ τὸ ῥητόν ἐστιν ἡ μάχη, εἰ ὅλως παραβέβασται. Οἱ 

συλλογισμοὶ τοῖς. ὅροις κοινωνοῦσιν, ὡς χαὶ αὐτὴ 7 φύ- 

σις τοῦ πράγματος ἐδίδαξε κεφάλαιον τοῦ ὅρου τὸν OvÀ- 

λογισμὸν ποιήσασα" ὃ γὰρ ὁριζόμενος ἀνάγκην ἔχει καὶ 35᾽ 

συλλογίσασϑαι, ὅτι τοῦτο τούτου οὐδὲν διαφέρει" διαφέ- 

eu δὲ, ὅτι ἐν μὲν roig ὅροις πρὸς τὸ ῥητὸν μαχόμεϑα 

μὴ εἶναί τοῦτο λέγοντες, ἐν δὲ τοῖς συλλογισμοῖς τὸ ἔναν- 

τίον τὸ ῥητὸν ἀφομοιοῦμεν τῷ πεπραγμένῳ᾽ καὶ ὅτι ἐν 

συλλογισμῷ τὸ ῥητὸν ἐξ ἀνθυποφορᾶς λαμβάνει, ἔπειτα 50 

49 Cod. τό. 20 διατί abest a eod. Adjéci sensu tale ' 

quid postulante. — 1. 22. Cod. πρὸς αὐτῷ. et 1 45. ποιήσας. 

Rhetor. V. Ν 
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ἀφεὶς τὸ ὁρίξεσϑαι ἐπὶ τὸ ὅμοιον αὐτὸ δειχνύναι μετα- 
βαίνει. Tlagaóuyua ὅρου, τὸν μὴ ὁλόκληρον μὴ ἱερᾶ- 

σϑαι, μὴ γελῶν τις κωλίεται ἱερᾶσϑαι" συλλογισμοῦ δὲ, 

γόμος τὸν ἡταιρηκότα μὴ λέγειν, Τίμαρχος ἑταιρήσεως 

5 διδάσχων παῖδας χρίνεται᾽ χοινωνεῖ τὸ ῥητὸν xoi ἡ διά- 
: ψρία τῇ πραγματικὴῇ τῇ κατὰ ῥητὸν xoi διάνοιαν μελε- 

τωμένῃ, ὅτι ἐν ἀμφοτέραις ταῖς στάσεσιν ἡ τοῦ ῥητοῦ 

διάνοια ἐξετάζεται , καὶ πραγματικῆς μὲν παράδειγμα, 
τὸν ἀστράτευτον μὴ στρατηγεῖν, ἀστράτευτος ἀποχτεένας 

40 τύραννον ἀξιοῖ στρατηγεῖν" καὶ τὸν ῥίψαντα τὴν ἀσπίδα 

τεϑνάναι, ῥίψας τις τὴν ἀσπίδα. ἀπέχτεινε τὸν τῶν στο- 

λεμίων στρατηγὸν καὶ ὑπάγεται τῷ νόμῳ διαφέρει δὲ, 

ὅτι ἐν μὲν τῇ πραγματιχὴ ὑπὲῤ τοῦ τι πραγϑῆναι εἴς τε 
μὴν ἐστιν ἡ ζήτησις. ἐν δὲ τῷ ῥητῷ χαὶ διανοίᾳ ὑπὲρ 

45 TOL τιμωρηϑῆναι, xoi ὅτι ἐν μὲν. «τῇ πραγματικῇ ἰσχυ- 

ρὰ σφόδρα ἐστὶν ἡ τοῦ ῥητοῦ χαὶ τῆς διανοίας ξήτησις. 

“Μέγεται γὰρ, εἴτε δεῖ ὅπλα φορέσαι, ἐφόρεσεν, εἴτε μα- 

χεσϑαι, ἐμαχέσατο, εἴτε πολέμιον ἀποχτεῖναι, πολέμιος ὁ 

τύραννος Ó ἀνῃρημένος" ἐν δὲ ῥητῷ καὶ τῇ δεανοίᾳ 

40 ἀσθενής ἐστιν, οὗ γὰρ δύναται ἰσχυρῶς ἀγωνίζεσθαι, 
ὅτι οὐ τὸ ῥῖψαι ἐστὶν τὴν ἀσπίδα" ἐγχειρήματι μὲν γρῆ- 

ται, Ort οὐ τοῦ ῥῖψαι τὴν ἀσπίδα ἀλλ᾽ ἀριστεῦσαι, οὐχ 

ἰσχυρῶς δὲ, ἀναισχυντεῖ y&Q, ἀλλ᾽ ὁμολογεῖ μὲν τοῦτο ῥῖ- 

pon εἶναι τὴν ἀσπίδα, ἐπὶ ὠφελείᾳ 02, ἐχεῖ δὲ ἐναγωνί- 

25 ξεται τὸ μηδὲ ἀστράτευτον εἶναι λέγειν. Κοινωνεῖ τὸ 

κατὰ αἴτησιν ῥητὸν καὶ διάνοια 52 τῇ πραγματικῇ καὶ τῷ 

ὅρῳ τοῖς χατὰ αἴτησιν τῷ εἶναι πανταχοῦ αἴτησιν καὶ 

τὴν ζήτησιν εἰ δεῖ δοϑῆναι, διαφέρειν δὲ ὅτι2}3} ἐν μὲν τῇ 
πραγματικχῇ τῇ κατὰ αἴτησιν -δοϑῆναι ἁ μολόγηται, ἐν δὲ 

30 τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ οὐχ ὡμολόγηται, ἀλλ᾽ αὐτό ἐστι 

τὸ ζητούμενον, xol πραγματιχῆς μὲν παράδειγμα ὃ Κλέων 

21 Cod. διάνοιαν. 22 Οοὰ, τῷ, scr. ὅτι, 
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ἀξιῶν Πύϑιος xaAtaDa 0 δὲ Δημοσθένης ὃ πείσας Φί- 

λιπσεον ἀποδοῦναι ᾿Δμφίπολεν. Τοῦ δὲ. ῥητοῦ καὶ τῆς 

διανοίας ὁ ἄσωτος ὁ πηρώσας ἑαυτὸν καὶ ἀξιῶν τρέφε- 

σϑαι ἐκ τοῦ δημοσίου, τοῦ νόμου τοὺς πεπηρωμένους 

τοῦτο ἔχειν κελεύοντος. Εἴπομεν οὖν τῆς πραγματιρῆς 5 
τὴν πρὸς τὸ ῥητὸν καὶ διάνοιαν διαφοραν" τὴν δὲ τοῦ 
ὅρου εἴπομεν, ἐπειδὴ καὶ ἐν αὐτῷ ἔδει δοϑῆναι ὅλως. ἐστὶν 
ἡ bros, Ort ἐν μὲν τῷ ὅρῳ ζητοῦμεν, εἰ τὸ πεπραγμέ- 

νον ταὐτόν ἐστι τῷ ῥητῷ, καὶ διωμολόγηξαὶ τὸ δοϑηναὶ 

ἐν δὲ τῷ δητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ ὡμολόγηται μὲν, 0 τοῦτό 10 

ἔστε TO εἶναι πεπηρωμένον, ὀὺ γὰρ πρὸς τὸ πραχϑὲν 

πρᾶγμα ἐναντιούμεϑα, οὐδὲ λέγομεν αὑτὸν μὴ τετυφλῶ- 

σϑαι, ἀλλὰ τὴν διάνοιαν χοῦ νόμου ξητοῦμεν" τὸν ποτε 

πεπηρωμένον λέγει τὸν ἀπὸ τῆς τύχης ἢ ἑχουσίως" τὸ 

ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια καὶ ὃ συλλογισμὸς κοινωνοῦσι σφό- 45 

ὅρα, ὡς ἐπὶ rovtov τοῦ παραδείγματος. νόμος τὸν ἄπαι-. 

δα μὴ στρατηγεῖν᾽ τῷ πατρὶ συνεστρατεύοντο παΐδες, 

πεπτώχασι καὶ κωλύεται στρατηγεῖν᾽ δοχεῖ γὰρ τῷ συλ- 

λογισμὸς εἶναι ὅτε ταῦτον ἐστὶ τῷ μηδὲ ὅλως ἔχειν τὸν 

ἔχοντα ἀποκαλεῖν καὶ οὐδὲν διαφέρει". οὐ μέντοι ἐστὶν " 30 

᾿στάσις συλλογισμὸς, ἀλλὰ, ῥητὸν καὶ διάνοια, τοῦ φεύ- 

γόντος ἐπὶ τὴν διανοιεν Χαταφεύγοντος καὶ ἐξηγουμένον, 

ὅτε ἄπαιδα λέγε τὸν μὴ ἔχοντα παῖδα, ot τὸν διὰ τύχην 

χαὶ ἀριστείαν ἀποβαλλοντα. Τίνι οὖν διαφ' ρει: ὅτι ἐν 

μὲν τῷ ῥητῷ καὶ͵ τῇ διανοίᾳ καταφυγὴν καὶ διώωξιν͵ ὁ $5 

χατήγορος ἔχεν τὸ ῥητὸν καὶ ὁ φεύγων τὴν διάνοιαν" ἐν 

δὲ τῷ συλλογισμῷ τὸ ἐναντίον ὃ φεύγων τῷ ῥητῷ χρῆ- 

ταε, καὶ ὁ λατήγορος τῇ διάνοίᾳ " ὅταν γὰρ sj τὸν ἐχ 

πόρνης μὴ λέγειν, χαὶ ἐκ πόρνου γεγονότα τις χωλῦξε, 

ἐνταῦϑα ὁ φεύγων τῇ διανοίᾳ χρῆται λέγών, ὅτε τὸν 5" 30 

ἐχ πόρνης ὃ νόμος ἐτιμωρήσατο, ὃ δὲ τῇ διανοίᾳ ὃ Uno. 

χων ταὐτὸν εἶναι λέγων καὶ μηδὲν διαφέρδιν, ἀλλὰ τὴν 

23 Cod. τῶν. . ' 

8 ̂ o ' 



116. ΣΩΠΑΤΡΟΥ ΕἸΣ THN 

δυσγένειαν εἶναι τὴν μεμισημένην" οὗ δύναται γὰρ τῷ 

yóp.o 0 κατήγορος χρήφασϑαι , ἀλλὰ τῇ διανοίᾳ χατα- 

σχευαζει ταὐτὸν 53 εἰναι τοῦτο λέγων. Κοινωνοῦσιν 7 
ἀντίστασις καὶ τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια σφόδρα τῷ svep- 

“δ γεσίαν ἐν ἀμφοτέροις παρὰ τοῦ φεύγοντος δείκνυσϑιαε 

πραχϑεῖσαν" διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν -μὲν τῇ ἀντιστάσει πο-- 
γηρόν ἐστι τὸ πεπραγμένον" ἐν δὲ τῷ ῥητῷ. καὶ τῇ δια- 

volg οὐ φύσει πονηρόν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ ῥητὸν αὐτὸ ποιεῖ 

πονηρὸν εἶναι" ἀναιρεθέντος γὰρ τοῦ ῥητοῦ ἀσύστατος 
40 ἡ ὑπόϑεσις" ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει ἡ φύσις ἐστὶν αὑτὴν 

τὴν κατηγορίαν ποιοῦσα" δόξειε. δ᾽ ἂν χαὶ ὃ συλλογισμὺς 

τῷ ἀντεγκλήματι χοινωνεῖν, ὡς ἐπὶ τοῦ Τιμάρχου τοῦ 

διδάσκοντος παῖδας καὶ χωλυομένου, δύναται γὰρ λέγειν, 
ὅτι εἰ μὴ τοῦτο ὁ, νόμος κελεύει, ἀλλ᾽ ἀνάξιος εἶ διὰ τὸ 

15 πεπορνευχέναι" διαφέρει δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ἀντεγκλήματι 
περὶ τοῦ γεγονότος ἐγκαλοῦμεν, ἐν δὲ τῷ συλλογισμῷ 

περὶ τοῦ μέλλονταρ, εἰἢ δεῖ αὐτὸν ὡς ἄξιον τόδε τι πα- 
ϑεῖν" xol χοινωνεῖ ἡ. ἀντίληψις σφόδρα τῇ μεταλήψει, 
τὴν ἐξουσίαν γὰρ ὃ φεύγων ἐν ἀμφοτέροις προβάλλεται, 

30 ὡς ἐπὶ τούτου [Ὁ νόμος] 159 νόμος ἐξεῖναι τοῖς πατράσιν 
ἀκρίτως τοὺς παῖδας ἀποκτιννύναι" στρατηγοῦντα τις 
τὸν υἱὸν ἀπέκτεινε καὶ κρίνεται δημοσίων ἀδικημότων᾽ 
καὶ τρισαριστέα τις μοιχὸν ἀπέχτεινε καὶ χρίνεται φέ- 
yov" ἀμφοτέροις γὰρ xal φόνος ἐστὶν, χαὶ τὴν ἐξουσίαν 

25 s ἔχουσιν ἀμφότεροι κατὰ γόμον πεποιηχότες προβάλλε-. 
σϑαι. Διαφέρει δὲ, ὅτι ἴδιον μὲν ἀντιλήψεως τὸ ἀχό- 

λουϑὸον ἔχειν τὸ ὄνομα τῆς γραφῆς τῷ πεπρὰ) “μένῳ με- 
ταλήψεως, δὲ τὸ ἕτερον εἶναι τὸ ὕνομα τοῦ. ἐγχλήματορ᾽ 
ἐν γὰρ τῷ ἀριστεῖ φόνον ποιήσας φόνου χρίνεται, διὸ 

80 ἀντίληψις" ἐν δὲ τῇ μεταλήψει ἀντεγχλήματι φόνον ποι- 
ἥσας ὃ πατὴρ δημοσίων ἀδικημάτων χρίνεται, διὸ xoi 

4 

24 Cod. σὸν, et 1, 4, τὸ ebepy: — 25 ὃ νόμος uncis inclusi, 



EPMOIENOYZ TEXNHN 117 

μετάληψις αὕτη μεταλαμβανομένον ἀπὸ τοῦ προσώπου, 
ὅτε στρητηγὸν OUx ἐχρῆν, τοῦτο γὰρ τὴν πόλιν ἀδικεῖ, 
ἔτε δὲ ἡ μετάληψις 'χοινωνεῖ τῷ συλλογισμῷ, ὡς ἐπὶ 

τούτου" μοιχόν τις λαβὼν ἀπέχτεινεν xal κρίνεται" δύ- 
vara δοχεῖν εἶναι σὑλλογισμὸς, τῷ συλλογίζεσϑαι τὸν 5. 

φεύγοντα, χαὶ λέγειν μηδὲν διαφέρειν, εἴτε νῦν εἴτε QÀ- 

λοτε ἀνήφηται, ὅτε ὁ νόμος ἐδίδου μου τὸ ἀνελεῖν" ἀλλ 

αὕτη " διαφορὰ, ὅτι ἐν μὲν τῷ συλλογισμῷ ὃ μὲν φεύ- 3 

yw» τὸ ῥητὸν προβάλλεται ,0 àà χατήγορος τὴν ὑὁμοιό-. — — 

τητα.}" καὶ αὗται μὲν αἱ τῶν στάσεων διαφοραὶ καὶ «0 

χοεινωνίαι. 

Σωπάτρου περὶ στοχασμοῦ. 

᾿Ἔζήτηται, vi δήποτε περὶ στοχασμοῦ πρῶτον ὃ τεχνε- 
xóg διαλαμβάνει" ἐροῦμεν οὖν, ὅτι ὃ στοχασμὸς περὶ 
ὑπάρξεως ̓  ἔχει τὴν ζήτησιν" ἡ δὲ ὕπαρξις πρὸ πάντων 15 
ἐστὶ τῆς τε ἰδιότητος καὶ τῆς ποιότητος" καὶ ὅτι φυσι- 

χῶς ἐν πάσαις ἐμπίπτει ταῖς στάσεσιν καὶ ταῖς νομικαῖς 

xci ταῖς λογικαῖς" ἢ κατὰ γνώμης ἐξέτασιν, ἢ κατὰ νο- 
poOérov ij κατά τι τῶν τοιούτων" ἢ ὅτι ἥ στοχαστικῇ 
ζήτησις ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὀνόματας τὴν πίστιν ἔχει πρὸ παᾶν- 20 

τῶν οὖσα. Τὰ γὰρ ἄδηλα πρὸ τῶν δήλων ἀναγκαῖον 

χατασχευαζεσϑαι᾿ ἡ μὲν οὖν αἰτία τοῦ πρῶτον διαλαβεῖν 

περὶ τοῦ στοχασμοῦ αὕτη" ἐπισκεψόμεθα δὲ xol τὰ χε- 
φάλαια τῶν τοῦ στοχασμοῦ χεφαλαίων" τὰ μέν ἐστι τοῦ 
προσώπου, τὰ δὲ τοῦ πράγματος, τὰ δὲ κοινὰ ἀμφοτέ- 25 
ρων" καὶ μία μὲν ἐν αὐτῇ διαίρεσις, καὶ ἡνίχα μὲν ἐκλεί- 
πει τὸ πρόσωπον, ἐχλείπει τὰ τοῦ προσώπου χερἀλαια" 
ἡνίχα δέ τε ἐχλείπει τὸ πρᾶγμα, ἀναγκαίως ἐκλείπει τὰ 
τοῦ πράγματος" ἔστιν οὖν τοῦ μὲν προσώπου βούλησις 

| 26 Sequitur ín cod, ὃ δὲ κατήγορος τὸ ῥητόν. 
1 Cfr. Ald, p. 305. 1. 25. ' 
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καὶ δύναμις, τοῦ πράγματης τὰ e ἀρχῆς. ἄχρι τέλους. 
μετάϑεσις αἰτίας, ἀντίληψις, μετάληψις, εἰ ἐμπίπτει, xe 
πιϑανὴ axoAoyia* τὸ δὲ παραγραφικὸν, καὶ ἡ τῶν ἐλέχ-- 

χων ἀπαίτησις κοινα᾿ ἐστιν ἀμφοτέρων, ἂν τε γὰρ πρό- 
σωπον ἐκλείποι, εὑρεϑήσεται παραγραφικὸν, xol ἐλέγχων 
ἀπαίτησις, εἴγε ἔχει φύσιν. εἶναι παραγραφιχὸν κατὰ τὴν 
αὐτοῦ φύσιν" εἴ τε πάλιν ὁμοίως πρᾶγμα ἐχλείπῃ, ταῦτα 

εἶναι τὰ χεφάλαια δύναται" διὸ xdi χοινὰ ἀμφοτέρων 
εἰσὶν, ἢ οὐδέτερον, ὅτε παρ᾽ οὐδενὸς ἀπουσίᾳ βλάπτον-- 
ται" καὶ αὕτη μὲν μία διαίρεσις, ἑτέρα δὲ αὕτη" τῶν τοῦ 

στοχασμοῦ κεφαλαίων τὰ μὲν ἐστι τοῦ χατηγόρου, τὰ δὲ 
τοῦ φεύγοντος, τὰ δὲ πάλιν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων χοινῶς ἐξε-: 

᾿ τάζεται ᾿, καὶ τοῦ κατηγόρου μὲν. τὰ ἀφ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 

λους καὶ μετάληψις " φεύγοντος δὲ πᾳραγραφικὸν, ἢ τῶν 
45 ἐλέγχων ἀπαίτησις, χαὶ μετάϑεσις αἰτίας καὶ ἀντίληψις, 

καὶ πιϑανὴ ἀπολογία" 7 δὲ βούλησις χαὶ m5 δύναμις κοι- 

νά ἐστιν ἀμφοτέρων, τοῦ τὸ χατηγόρου χατασχευάζοντος, 
ὅτι xoi ἡ βούλησις xoi ἡ δύναμις, xol τοῦ φεύγοντος 

τὸ ἐναντίον, Ott οὔτε ἠβουλόμην οὔτε ἡδυνάμην: καλῶς 
30 δὲ σφόδρα ἃ τεχνικὸς προησφαλίσατο λέγων", ὅτε xal 

3^5 

πρόσωπα ἔχοι καὶ πράγματα" χρινόμενα“, OV. ἣν εἰρήκα-- 
μεν τάξιν ὅτι ἐχλελοιπότος τοῦ προσώπου͵ τὰ τοῦ προσώ- 
που ἐκλείπουσι χεφάλαια, καὶ τοῦ πράγματος ἐκλελοιστό- 
τος τὰ τοῦ πράγματος ἐκλείψει" ἔλαβε δὲ αὑτὸν 0 T£yvi- 
χὸς ἐλέγξας εἰπὼν, ὅτε καὶ πρόσωπα ἔχει καὶ πράγματα 
χρινόμενα"" αὑτὸς γὰρ φιλονειχήσας εἶπεν, ὡς ἀτελὲς ἀπὸ 
πράγματος στοχασμὸς οὐδέποτε ἔσται" ἐνταῦϑα δὲ ἔχει 
ἑαυτὸν εἰπὼν, ὅτε καὶ πρόσωπα ἔχει χαὶ πράγματα, ὡς 
ἐνίοτε ὄντος ἐν ᾧ μή ἐστιν πρᾶγμα ἀρινόμενον" oí δὲ 

30 ἀπολογούμενοι περὶ αὐτοῦ λέγουσιν, ὅτι διὰ τὸν toatov- 
τα στοχασμὸν τοῦτο προσέϑηχεν, πλὴν οὗτος οὐχ ἐσα- 

2 Cod. ἐξετάζξεσϑαι. — 8 Cod. πρᾶχμα. 
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φήνεσεν. ἡ μὲν τῶν δεφαλαίων διαίρεσις αὕτη, ἡ- δὲ ett 

κία τῆς τάξεως 408' ἡ τῶν χεφαλαίων διαίρεσις ἡ 7 μέν 

ἐστε φυσικὴ, ἡ δὲ τεχνεχη, καὶ αὕτη μέν ἐστι guai 7 

παρὰ τοῦ τεχνικοῦ τεταγμένῃ, ἀχόλουϑος οὖσα καὶ αἰτίαν 

ἔχουσα, δε ἣν ἕχαστον ἑτέρου προτέταχται᾽ ἡ δὲ τεχνι- 5 

xij, ἣν à ῥήτωρ ἐμελέτησεν πολλάχις. τὰ πρώτα. τεοταγμέ- 

γα ὕστερα μελετησαφ᾽ γῦν δὲ περὶ τῆς τεχνικῆς διαλαμι- 

βάνοντες διαιρέσεως εἴπωμεν ἑκάστου τὴν αἰτίαν. ᾿Ἐξή- 
᾿ τηται οὖν τοῦτο πρῶτον, τὶ δήποτε πάσης τῆς λογικῆς 
στάσεως ὁμώνυμον ἑαυτῇ κεφάλαιον ἐχούσης ὁ στοχασμὸς 19 

μόνος xoi 7 πραγματικὴ οὐκ ἔχεις. Περὶ μὲν οὖν τῆς 
πραγματιχῆς ἐν τῷ περὶ αὑτῆς λόγῳ λέγομεν, καὶ τὸ μὲν 
ζήτημα τοῦτο" ἡ δὲ λύσις. αὕτη" τῶν στάσεων πασῶν ἡ 

πρότασις «μηλόγητας, οἷον ἐν ὅρῳ ὡμολόγηται τὸ τετυ- 
πτηκχέναι 4ημοσθένην, ἐν τῇ ἀντιλήψει τὸ γεγραφηκέναι 15 

τὰ ναυάγια, ἐν μόνῳ δὲ τῷ. ̓στοχασμῷ ἄδηλός ἐστιν" οὐκ 

ἠδύνατο οὖν ἄδηλον ἀδήλου χατασχευὴ γίνεσθαι" ἐκεῖ δὲ 
τὸ δῆλον εἰς χατασχευὴν προβάλλεται τοῦ ἀμφισβητουμέ- 
γου" εἰκότως οὖν οὐχ ἠδύνατο ὁμώνυμον ἑαυτοῦ κεφά- 
λαιον ἔχειν ἃ στοχασμὸς ἄδηλος ὧν καὶ ἄδηλον κατα- 20 

σχευάζξειν μὴ δυνάμενος. 

Παραγραφικῷ. πρῶτον πάντων κεφάλαιον τὸ 
παραγραφικόν. ᾿ξζήτηται σφόδρα xoi μέγιστον ζήτημα, 
τί δήποτε τῆς φύσεως τῆς τέχνης τοῦτο ἀπαιτούσης xol 

πάσης στάσεως πρᾶτον κεφάλαιον ἀπὸ τοῦ κατηγόρου 35 
ἐχούσης, -ὃ καλεῖται προβολὴ, μόνος ὃ στοχασμὸς OUX - 
ἔχει" ἐροῦμεν οὖν τὴν ἀπολογίαν, ὅτι ὁ στοχασμὸς μόνος 
ἀδήλου πράγματός ἐστι ξήτησιρ᾽ τί οὖν ἔχει προβάλλε- 
σϑαί τις εἰς πρότασιν; ; OU γὰρ αὑτὸ τὸ κατασκχευαξόμε- 

γον εἰς πρότασιν ἔχει προβαλλεσϑαι" ἐν μὲν τῷ ὅρῳ 7 30 

προβολη᾽ τὰ μὲν" οἷν εἰς ἐμὲ xoi τοῦς φυλέτας χαὶ τὰ 

4 Cfr. Ald. p. 309, 1. 8. 5 Dem. in Mid. p. 521. — 

Cfr. Ald, p. 309. 1. 27. | 
à 
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v περὶ τὴν ἑορτὴν ἀδικήματα, ip οἷς αὑτὸν προυβαλόμην 
ταῦτα ἐστιν" ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει ἐπὶ τοῦ χρινομένου 

ζωγρώφου ἡ προβολή" τὰ ναυάγια γράψας τὴν πόλιν 
ἠδίχησας 6, καὶ ἐφ᾽ ἑκάστου οὕτως. Ἔν μόνῳ «δὲ τῷ 

ἐ στοχασμῷ τὸ πεπραγμένον ovx ἔστιν ἔγχλημα, ἀλλὰ ση»- 
μεῖον ἐγκλήματος" οὐκ ἠδύνατο οὖν προβολὴ εἶναι" μὴ 
ὑπάρχον ἔγκλημα, οὔτε ἔγχλημα προβολὴ, αὐτὸ τοῦτο ξη- 

τούμενον" εἰχότως οὖν πρῶτον͵ κεφαλαιόν ἔστι τοῦ φεὺ- 
γοντος τὸ παραγραφικχόν. Τὸ δὲ παραγραφικὸν πρῶτον 

40 ἐγένετο, ἢ ὅτι φύσει πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπάρχει τὸ τὸν 

, ἀγῶνα μέμφεσθαι, καὶ siavteg- οἱ χατηγορούμενοι πρῶ- 
τον αἰτιῶνται, ὅτι χατηγόρηνται, xol ἔπειτα ἀπολογοῦν- 
ται" τὸ δὲ παραγραφικὸν εἰς τοῦτο ὁρᾷ, εἰς τὸ μέμφε- 

σϑαι τὸ ὅλως χρίνεσϑαι, ἢ ὅτε εὔηϑές ἐστι, τὸν ἅπαξ 

45 ἀπολογησάμενον xol καταδεξάμενον τὴν χρίσιν αὖϑις 
παραγράφεσϑαε, ἢ ὅτι, ἡ παραγραφὴ ἐχβολὴ οὖσα τῆς 
εὐθυδικίας ἀντιστρέφει τὸν ἀγῶνα xol τὸν φεύγοντα xa- 
τήγορον ποιδῖ καὶ φύσει πρώτη γίνεται τοῦ πράγματος, 

. καὶ παραγχραφικχὸν oU, εἰ καὶ τὰ μάλιστα μία ἐστὶν ἐχ- 
20 βολὴ τῆς εὐθυδιχίας, ἀλλ᾽ οὖν γε τὴν φύσιν τῆς παρα- 

γραφῆς σώζει, καὶ εἰχύότως πρὸ τῶν ἄλλων τέταχται. 
᾿Ελέγχων ἀπαιτήσει. ᾿Εζήτηται, τί δήποτε ἐφε- 

ξῆς τοῦ φεύγοντος δύο κεφάλαια ὅταξε, καὶ μὴ τοῦ φεύ- 
γοντος ἕν, καὶ τοῦ χατηγόρου ἕν" λέγομεν ὅτι τὸ παρα- 

35 γραφικὸν οὐχ ad ἐμπίπτει, ἀλλ᾽ ἐχλείπει διὰ τὰς αἰτίας, 

ἃς ἐφεξῆς ἐροῦμεν" ὡς μὴ ἐπιπίπτοντος οὖν παραγραφε- 
κοῦ ἐτάγη δευτέρα ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" ἵνα ἢ τοῦ 
φεύγοντος πρῶτον χεφάλαιον, καὶ ἔτε τὸ παραγραφιχὸν 

καὶ ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, ὡς καὶ ἐν τῇ διαιρέσει τῶν 

$0 κεφαλαίων εἰρήχαμεν, κοινά ἐστι προσώπου καὶ πράγμο- 

τος" εἰκότως οὖν ταῦτα δύο προστεταγμένα εἰσὶν, τὰ μήτε 
— — 

6 ἠδίκησας Cod. om., inserui ex Ald. p. 510, 1. 2. 

Li 
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διὰ πρόσωπον, μήτε διὰ πρᾶγμα ἐκλείποντα, ἀλλ᾽ ἐν ἀμ- 

φοτέροις ἐξέτασιν ἔγοντα. " 

Βουλήσει,' δυνάμει. “Αναγκαίως ταῦτα τὴν 
ἐφεξὴς ἔχει τάξιν, ἐπειδὴ γὰρ τὸ πρόσωπὸν φύσει προῦ- 

φέστηκε τοῦ πράγματος, ἅτε ποιητιχὸν͵ ὃν τοῦ πράγμα- 5 
τος, ταῦτα δὲ κεφάλαια τοῦ προσώπου ἐστὶν, εἰχότως 

πρῶτον τοῦ πράγματος καὶ πρῶτα μετὰ τὰ κοινὰ τετα- 

γμένα ἐοτὶν, ἡ δὲ βούλησις πρὸ τῆς δυνάμεως τέταχται 

εἰχότως φύσει πρώτῃ οὖσα" δεῖ γὰρ βουληϑηναί τινα, 
εἶτα πράξειν, οὐδεὶς γὰρ πρὶν βουληθῆναι πράττει, Xoi 10 

ἔτι 7 βούλησις καὶ ἡ δύναμις κοινὰ ἐστιν ἀμφοτέρων, χα- 
τηγόρου καὶ ἀπολογουμένου * εἰκότως οὖν τὰ κοινῇ παρὰ 

τῶν ἀμφοτέρων ἐξεταζόμενα πρὸ τῶν ἰδικῶν ἑκάστου τε- 
ταγμὲνα τυγχάνει. 

Wa ἀρχῆς ἄχρε τέλους. Τοῦτο’ πρῶτον 9 κε- 15 

φάλαιόν ἐστιν ἰδικὸν τοῦ χατηγόρου, πλὴν Ori iv σπα- 
νίοις χοιγόν τὲ xol ἴδιον τοῦ κατηγόρου εὑρίσχοται ὡς 
ἐφεξῆς ἐροῦμεν" εἰχότως οὖν, ἐπειδὴ μετὰ τὸ πρόσωπον 
ἐστε τὸ πρᾶγμα, τὰ δὲ &m ἀρχῆς ἄχρι τέλους αὐτὰ τὰ 
πραγματά ἔστι, μετὰ τὴν βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν τε- 20 
ταγμένα ἐστίν" ἡ γὰρ ὁδὸς ταύτην ἔχει τὴν τάξιν" ἡβου- 

λόμην πρᾶξαι, πρᾶξαι δὲ τόδε τι, ὃ τί ἐστι τὰ ἀπ᾽ ἀρ- 

χῆς ἄχρι τέλους; ἵνα πρὸς ταῦτα ἡ ἀπολογία γένηται. 
᾿Αντιλήψει.. ΑἈἰτιῶνταί τινες τὸν τεχνιχὸν «ol - 

δικαίως πρὸ τῆς μεταϑέσεως τῆς αἰτίας ἀντίληψιν τά- 25 

Lavra^ πρῶτον μὲν γὰρ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους (ύ- 
σιν ἐχόντων αὔξειν τὸ πρᾶγμα καὶ μέγεϑος περιτιϑέναι 
τῷ ἀδικήματι τολμηρόν ἐστιν 5 xoi ϑρασὺ εὐθὺς ἐπ᾿ ἐξ.- 
ουσίαν χαταφεύγειν xal πρὸς ὀρχὴν ἄγειν τὸν δικαστὴν, 
χαὶ μὴ ἀποδειχνύναι πρῶτον ὅτι ovrog πεποίηχεν" ἡ δὲ 50 
μετάϑεσις τῆς αἰτίας ἀπολογία τέ ἐστε xol τῆς ἀρνή- - 

7.Cfr. Ald. p. 312. — 8 Cfr. Ald. p. 815. 9 Cfr. 
Ald. P. 315. 1. 24. 
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σεως χατασχευὴ, xoi ἔτι τὸ μὲν ἀντιληπτιχὸν οὖχ cl 
ἐμπίπτει, εἰ μὴ ὅταν ἀφ᾽ ὧν τις ποιΐἧσας χρίνηται' 55 ἢ 
δὲ μετάϑεσις τῆς αἰτίας ὄντων ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 

ἐμπεσεῖξαι παντώς, ἔδει οὖν τὴν ἀντιῤῥήτως ἐμπίπτου--: 
δ σαν προτίϑεσθαι τοῦ ἐνίοτε ἐχλείποντος κεφαλαίου. Li- 

xótwg.ovv ὁ Μινουκιανὸς xai οἱ λοιποὶ τεγνιχοὶ “προ- 
τάττουσι τὴν μετάϑεσιν 85 τῆς αἰτίας" δεῖ γὰρ ἀρμό- 

σασϑαι πρὸς ἀμφοτέρους, καὶ κατηγοροῦντας μὲν τάτ- 
τειν τὴν ἀντίληψιν μετὰ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους πρὸς 

40. ϑάρος φεύγοντας, ** ἀπολογουμένους δὲ τὴν μετάϑεσεν 
᾿ τῆς αἰτίας μετὰ τὴν ἀντίϑεσιν τὴν ἐκ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς 

ἄχρι τέλους γινομένην. Εἰχότως δὲ ἀντίληψιν προτα-- 
fag ἐπήγαγε xol μετάληψιν , λυτικὴν οὔσαν τῆς ἀντιλή--: 
Uem. ' . 

15 Μετάϑεσιν αἰτίας ἔφημεν, ὅτι προταχϑῆναε 

ἔδει τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας" τελευταία: *? δὲ πασῶν 
διὰ τὸ ἀσϑενὲς ἡ πιϑανὴ ἀπολογία τέταχται" εἰ χαὶ τὰ 
μάλιστα δοκεῖ ἀντιστρέφειν τὸν ἀγῶνα" ἀλλ᾽ ὅμως γλέ-- 

σχρον τέ ἔστιν καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατηγορεῖ τὴν aaO é- 
20 v&av* ov γὰρ ὡμολόγηται, ἀλλὰ πιϑανή τίς ἐστιν ποε--: 

της xol γνώμη. Ταῦτα τῶν ἐπιλόγων ἐστὶ xal κοινὰ 
"πασῶν τῶν στάσεων" ἡ μὲν αἰτία τῆς τάξεως τῶν. x&- 

φαλαίων αὕτη, ἴδωμεν δὲ ἐφεξῆς ἀκριβέστερον καὶ τὴν 

ἑχάστου φύσιν. 
24 To παραγραφιχὸν γίνεται κα Φὰ τρόπους 

τέσσαῤας, ἤτοι ἀπὸ τοῦ ἐλλείποντος, καὶ τὰ 

ἑξῆς.. Avayxaioy ξητῆσαι τὴν. gto TOU παραγραφι- 

χοῦ, καὶ ὅπως γίνεται" ὁ μὲν γὰρ τεχνιχός φησιν αὑτὸ 

κατὰ τέσσαρας γίνεσθαι τρόπους, τοὺς δὲ τέσσαρας, 

30 οὖς εἶπεν, εἰς δύο συντελοῦσιν. "Εἴπωμεν οὖν ἡμεῖς πῶς 

9* Ald. χρένεται. 10 Cod. διάϑεσιν. — Post δεῖ inse- 

yui γὰρ, quod potuit absorberi syllaba sequente. : 11 Cod. 

φεύγοντος, ἀπολογουμένου. 12 Cfr. Ald. p. 514. i. 22. 
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yiveras, gel πρῷτογ ξητήσωμεν, τί διαφέρεε παραγρα- 
φιχὸν παραγραφῆς" λέγομεν, ὅτι ἡ μὲν παραγραφὴ ἀπὸ 
ῥητοῦ γίνεται, καὶ ἔστιν εὐϑυδικίας ἐχβολὴ, τὸ δὲ πα- 

ραγραφικχὸν διαβολὴ μόνον ἐστὶ xol οὐκ ἐχβολὴ τῆς 

εὐθυδιχίας᾽ xal τὸ παραγραφικὸν ἀπό τινος τῶν περι- ἢ 
στατικῶν γίνεται καὶ οὐχ ἀπὸ ῥητοῦ. ζητήσεις δ᾽ ἂν τις, 

εἰ ἀπὸ τῶν παριστατιχῶν γίνεται, τί διαφέρει μεταλή- 
ψεως ; λέγομεν, ὅτι ἡ μετάληψις ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν 

γίνεται ἀρξαμένη! ἀντιλήψεως, τὸ δὲ παραγραφικχὸν ἀπὸ 

τοῦ φεύγοντος ἐστι, γίνεται δὲ xarà πάντα τὰ περιστα- 10 
τιχὰ, ἅπερ ἐστὶ, τρόπος, χρόνος, πράσωπον, αἰτία, τό- 
πος" καὶ ἀπὸ μὲν χρόνου" δειλοῦ παῖς ἠρίστευσε καὶ 

χρίνει τὴν γυναῖχα μοιχείας " ἀπὸ δὲ τρόπου, πλούσιος 
γτησεν ἐχϑροῦ πένητος φόνον ἀριστεύσειν ἐπαγγειλάμδ- 

vog" οὐχ ἔλαβεν, ηὕρηται ὃ πένης νεκρὸς ἀσχύλευτος 18 

καὶ χρίνεται φύνου, ἐνταῦϑα γὰρ τὸν τρόπον αἰτιᾶται, 

Ort οὐχ ὑφείλω τούτῳ τῷ τρόπῳ χρίνεσϑαι, ἀλλ᾽ ἐλεγ- 
γϑέντος τοῦ φόνου" πρόσωπον" ἔϑετο τὸν τοῦ πένητος 
παῖδα 0 πλούσιος, ηὕρηται ὁ πένης νεχρὸς ἀσχύλευτος 

καὶ κρίνεται. ὃ πλούσιος vn TOU Oerov* ἐνταῦϑα γὰρ 20 

ἀπὸ TOU προσώπου γίνεται τὼ παραγραφικὰν, ἅτε οὐχ 

ὀφείλεις υἱός μαυ ὧν χρίνειν με" ἀπὸ αἰτίας" ἔγραψεν 

᾿“Ιλέξανδρος ἐν τοῖς Δαρείου λογισμοῖς εὑρηχέναν Δημο- 

σϑένην εἰληφότα πεντηκόντα τάλαντα καὶ κρίνεται An- 
μοσϑένης " ἐνταῦϑα ἡ αἰτία, ὅτι οὐχ ἀφείλω κρίνεσθαι 25 

ἐπὶ ταύτῃ τῇ αἰτίᾳ, τῷ ἐχϑρόν μου' εἶναι τὸν γεγραφό- 
τα ἀπὸ τόπου δὲ, ὡς ἂν εἴ τις ᾿Δϑηναῖος ὧν ἐν “α- 
χεδαίμονε κρίνοιτο, ἢ τι τῶν τοιούτων" ὃ μέντοι λέγει 
»κατὰ τρόπους τέσσαρας, ἤτοι ἀπὸ τοῦ λείποντος “τ 

δὲ ἀπὸ τοῦ λείποντός ἔστεν ἀπὸ τὴς αἰτίας" ὅταν γὰρ ὃ ὁ 58 . 

ἄσωτος κρίνηται * καὶ φάσχῃ δεῖν δειχϑῆγαι τὸν φόνον, 

43 Cod, κρίνεται καὶ φάσκει. 
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πρῶτον 7 αἰτία igiiv, ἐπὶ ταύτῃ γὰρ τῇ αἰτίᾳ φησὲν 
μὴ δεῖν κρίνεσθαι" ἢ ἀπὸ τοῦ ὑπερβάλλοντος, οἷον oí 
δέχα νέοι" ἢ ἐφ᾽ οἷς ἕτεροι" πεποιήκασιν, ὡς ὁ τρισαρει-- 

στεύς" ἢ) κατὰ χρόνον, δειλοῦ παῖς ἠρίστευσεν" ταῦτα 

8 δὲ παντα ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐστίν" καὶ γὰρ ὁ τρισαρι- 

στεὺς ἐρεῖ, ὅτι οὐκ ὀφείλω ἀφ᾽ ὧν ἐποίησαν οἱ πολέμιοε 
χρίνεσϑαι, καὶ οἱ δέκα νέοι ἀπὸ προσώπου ἐστὶν, χαὶ ὃ 

ἄσωτος ἀπὸ προσώπου ἐστὶν, ὥστε δύο μόνα τῶν περι΄- 
στατικῶν εἶπεν, τὸ ἕν εἰς τρία διελών" δεῖ δὲ εἰδέναε, 

49 ὅτι κατὰ πάντα τὰ περιστατικὰ γίνεται" εἰδέναι δὲ χρὴ, 
ὅτι τὸ ** τῶν δέχα νέων οὗ συνίσταται" τὸ μὲν γὰρ ξζή- 
τίμια συνίσταται, αὐτὸ δὲ τὸ κεφάλαιον τὸ παραγραφε- 
κὸν οὐχ ἔχει χώραν, δὲ γὰρ, I5. χαὶ «à μάλιστα οἱ δέχω 
γέοι πλῆϑός εἰσιν ; ἀλλ᾽ οὖν γε μίαν ἔχουσι ποιότητα, 

45 τὸ ἀόριστον εἶναι" ἐπὶ y οὖν: τῶν δέκα νέων διὰ τὲ 

ἀόριστον εἰναι τὴν ποιότητα αὐτῶν οὐ συνίσταται, ἐπὲ 

δὲ τούτου τοῦ ζητήματος γώραν ἔχει. «4ἰσχίνης καὶ An- 
μοσϑένης ἐπανήκοντες ἐκ τῆς πρὸς Φίλιππον πρεσβείας 

εὕρηνται ὁ μὲν χρυσίον κατορύττων, ὁ δὲ παραπρεσβείας 
30 ἀπαλογίαν γράφων, καὶ Ὑπερίδης ἀμφοτέρων κατηγορεῖ" 

ἐνταῦϑα γὰρ διάφορος οὖσα τῶν προσώπων 1j ποιότης * 6 

χώραν ἔγει λέγειν, ὅτι ἰδίᾳ ϑέλω χρίνεσϑαι, καὶ μὴ 
μετέχειν τῆς ἐχείνου ποιότητος" χαὶ περὶ μὲν παραγρα- 

φιχαῦ τοιαῦτα. ᾿Εζήτηται δὲ, τί δήποτε ἡ βούλησις καὶ 
25 7 δύναμις μὴ προτέτακται τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσεως, 

καὶ ταῦτα τῆς βουλήσεως xol τῆς δυνάμεως λυτιχῆς οὔ- 

Org ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ παντὸς ἐγκλήματος" ὅταν γὰρ 

ἀποδείξῃς τὴν ποιότητα τοῦ προσώπου ἀνοίκειον οὖσαν 

πρὸς τὸ ποιῆσαι ἢ ὁ χατήγορος oixtioy ἅπαν τὸ πρᾶ- 

3o γμα ἀποδείξῃ, 17 λέγομεν, ὅτε ἄτεχνοι πίστεις τῶν ἐν- 

- 

44 τὸ Cod. om. 15 Cfr. Ald. p. 517. l. 14. — 16 ἥ 
ποιότης Cod. om., recepi ex Ald.p.317. 1.223. 17 Cod. ἀπο- 

δείξας. 
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τέχνων πανταχοῦ ἰσχυρότεραἑ εἰσιν" ἄτεχνοι μὲν οὖν 
εἰσιν μαρτυρίαι, νόμοι καὶ τὰ τοιαῦτα, ἔντεχνοι δὲ αἱ διὰ 
τῆς τῶν ἀποδείξεων καὶ τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως. "Ent-' 

δὴ οὖν ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις τῶν ἀτέχνων ἐστὶ, 

προτέταχται, 

'H τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις διττή ἐστιν.δ 
Ἐξήτησαν τινες πῶς iv στοχασμῷ δύναται εἶναι ἐλέγχων 

ἀπαίτησις" sb γὰρ ἄδηλον πρᾶγμά ἐστιν ὃ στοχασμὸς, 
πῶς ἔχει *. ἐλέγχων ἀπαίτησιν, τῶν. pi δήλων εἰσὶν οἱ 
ἔλεγχοι" καὶ οἱ μὲν͵ λέγουσιν, ὅτε τῶν σημείων οὗ μαρ- 
τυρες, χαὶ οὗτοι ἐγχλήματος, καὶ τοῦτο δὲ σφόδρα. εἴη- 

ϑὲες᾽ εἰ μὴ γὰρ ὁμολογούμενον εἶναι λάβοιμεν τὸ σημεῖον, 

οὐ συνέστηχεν ὁ στοχασμός" ὁμολογουμένου περιττὸν 
ἄγειν μάρτυρας, καὶ ἔτι τὸ σημεῖον ἀνεύϑυνόν ἐστιν" 
τῶν ἀνευϑύνων δὲ ἀποδείξεις ἢ μάρτυρας κομίζειν σφό- 
δρα εὔηϑες" ἡ οὖν ἀκριβὴς ἀπολογία. ein ὃτε αὑτὸ 15 
τοῖτο μόνον, τὸ εἶναι ἀδήλου πράγματος. ξήτησιν, ποιξῖ 

τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν" τῷ γὰρ μὴ εἶναν ὁ φεύγων 

ἀπαιτεῖ τὰς ἀποδείξεις. Τὺ μὲν οὖν χεφάλαιον διὰ τοῦ- 

TO ἐστιν᾽ ὁ μέντοι τεχνιχός φησιν, ,, εἰσὶν οἱ μάρτυ- 
Qeg ἢ οὐχ εἰσίν" * δὔηϑες σφόδρα, οὐδέποτε yag δύναν- 20 
ται μάρτυρες εἶναι ἐν στοχασμῷ, ἀλλὰ καὶ ὃ ἔϑηχε, 
παράδειγμα τῆς γυναιχὺς τῆς χρινομένης φόνου, ὅτι 
μνωμένῳ τὴν ϑυγατέρά αὐτῆς ἔφη. ϑάττον τεϑνήξεσϑαι 
ἢ ἐχείνῳ συνοικήσει" xol μετὰ ταῦτα ἐπὶ σημείοις φαρ- 

μάχων ἀποϑανούσης τῆς παιδὸς, χαὶ μετὰ ταῦτα βασα- 25 

γίξων τὰς ϑεραπαίνας ὃ πατὴρ περὶ μὲν φόνου͵ οὐδν , . 

ἔγνω, μοιχείαν δὲ τῆς γυναικὸς. πρὸς τὸν μνηστῆρα, χαὶ 

χρίνεται τὴν γυναῖκα φόνου᾽ ἐνταῦϑα φησιν εἰναι τοὺς 

μάρτυρας ὁ τεχνικὸς τὰς ϑεραπαινίδας" δεἰδέναί δὲ᾽ xon, 

ὅτι OU τοῦ ἐγκλήματός εἰσιν οἱ μάρτυρες, ἀλλὰ τοῦ ση- 30 
μείου" 5 γὰρ μοιχεία σημεῖόν ἐστε τοῦ φόνου" δἰ μὲν 

0 »» 

4 Cod. ἔχῃ 
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yàp ἐκρίνετο r γυνὴ μοιχείας, τοῦ ἐγκλήματος Wuth- 

Ao» εἰναὶ οἱ μάρτυρες, νῦν δὲ φόνου μέν ἐστιν ἡ xa- 
τηγορία, μοιχείας δὲ οἱ μάρτυρες, wore πάλιν τοῦ ση- 
μείου ἂν εἴη" εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι οὐδεμίαν ἔχουσι γώ- 

δ ραν οἱ μαρτυρες" ἐνταῦϑα δεῖ γὰρ εἶναι ὁμολογούμενον | 
TO σημεῖον" ἀλλ᾽ ἁπλῶς, ἃ quw αὐτὸς, C ὅτι δεῖ διαλα- 

βεῖν τοὺς μάρτυρας, ὕλης ἐστὶν ἐμπεσούσης" ἠδύνατο 

γὰρ χαὶ οὕτως εἶναν τὸ ξήτημα , ὅτι περιεργαξζόμενος 
ὁ πατὴῤ περὶ μὲν τοῦ φόνου μεμάϑεηκεν οὐδὲν, μοι- 

. 40 χείας δὲ τῆς γυναικός" ἐνταῖϑα πάλιν τὸ ξήτημα συν- 

ἐστιχε, χαὶ quoa οὐκ ἔχει τὸ προσενεγκεῖν τὸν χατήγο- | 

ρον, ὥστε ὃ φαμὲν ἐπὶ τοῦ Aoxiocduov οὐ δίναται εἷ- 

δος εἶναι, ὃ ἐπὶ ἑνὸς ξητήματος ηὐρέϑη, χαὶ ἀφαιρεϑὲν 

οὐδὲν βλάπτει τὸ ζήτημα. ἀρνήδειε Ü' ἂν τις ἐπὶ rov- 

.45 TOV «τοῦ ξητήματος τὰ ntQi τῶν δούλων ἐνθυμήματα | 

τῷ παραγραφιχῷ, iva εἴπῃ, ὅτι οὐ δεῖ ue χρίνεσϑαι eg 

οἷς αἱ ϑεράπαιναν ἐχϑραί μου οὖσαι κατεῖπον. 

Δεῖ δὲ ἀντιτιϑέναι τοῖς μάῤτυσε τοὺς μάρ- 
τυρας, πότεροι ἀξιοπιστότεροί εἶδιν, ὡς ἐν 

τῷ κατὰ Kovwvog' ἐνταῦϑα εἰ μίσει ἐναντίῳ ϑή- 
σεται, πῶς στοχασμοῦ ὄντος εἰσὶν οἱ μάρτυρες εἰς αὐτὸ 
E ; M D^ . , 3 - v 3 

τὸ ἔγχλημα, xol δοκεῖ πως ἐναντίως εἰρῆσθαι, οἷς ἀρ- 

τίως εἰρήκαμεν, Orb οὐ δυνάται τὰ ἀδηλά μάρτυρας 
» " Ls M4 E] a Vo dx? € 32 , ' 

ἔχειν" ἐροῦμεν, οτι ἐν μὲν τῷ χᾶτα Κόνωνος ἡ ἀληϑεια 

25 τοῦ παραδείγματος ἐβιάζετο τὴν τέχνην, ὥσπερ καὶ ἐν 
ἄλλοις πολλοῖς δυρίσχλομεν τοὺς ἀληϑεῖς ἀγῶνάς βιαξο- | 

μένους τὴν, τέχνην καὶ εἰσάγοντάς, τινα ἀναγκαῖα μὴ 

ὄντα &v τῇ τέχνῃ" ὥσπερ ἐν αὐτῷ τῷ κατὰ Κόνωνος, 

αἰκίας τὸ ὁμολογῆσαι. τὸν φεύγοντα τετυπτῆσϑαι τὸν 

50 κατήγορον, ὅπερ ἐστὶν ἀδίνατον ἐν στοχασμῷ" ἄλλως τὲ 

ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἐχόντων μάρτυρας, εἰς τὸ ivaw- 

τίον δοχοῦσιν ἰσάζειν οἱ μάρτυρες, καὶ οὐχέτι προσάγον- 



L 

EPMOLTENOYX ΤΈΧΝΗΝ — m9 

ται οὐδὲ πίστιν ἔχουσι" τῷ γὰρ ὑφ᾽ ἑαυτῶνγ' ἀνῃρῆσϑαι 
TiY ἐφ᾽ d ἑαυτῶν ὠφέλειαν ἑχατέρῳ μέρει ἀνεῖλον" ἐσώϑη 

δὲ ἢ rot στοχασμοῦ φύσις τῷ εἶναι ἄδηλον xoi ἐξ ἄλ- 

λων ἀποδείκνυσϑαι. — 
Εἰ δὲ μὴ εἶεν" οἱ μάρτυρὲς, ó μὲν φεύγων 

χρήσεται ἀπαιτῶν αὑτοὺς τοῖςδε, προσώποις. 
5 

ἑνὶ λόγῳ πᾶσι Toig περιστατιχοῖς χαὶ ἐν τῇ τῶν ἐλέγχων. 

ἀπαιτήσει δεῖ χρῆσϑαι καὶ περιττὸν καϑ᾽ ἕχαστα λέγειν 
τὸ αὑτὸς ἐποίησεν" “ ταῦτα δὲ δύναται σφόδρα διαιρού- 
μενα πλατύνεσθαι, ὅταν εἴπω, ,,tig 0 δοὺς; τὸ τίς οὐ 
μονογενές ἐστι, δύναται γὰρ ἐπενεγκεῖν, ἢ δοῦλος, ἢ 
ἐλεύϑερος, ἢ ξένος, ἢ πολίτης, ἢ οἰχεῖός, ἢ ἀλλότριος, 

xai πάντα τὰ τοιαῦτα πλῆϑος ἀποδείξεων ὑποδιαιρούμε- 

γα χατεργάζεται" εἰδέναι δὲ χρὴ, ὡς ἐν τοῖς ἀντεχγκληματι- 

χοῖς στοχασμοῖς ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπᾳίτησις ἐκλείπει, xol τὸ πα- 
θαγραφιχὸν ἐν τοῖς xara ἀμιρισβήτησιν, ἰσάξειν yag 

πως Óoxti ἀμφοτέρῳ τῶν μερῶν ἀπαιτούντων, τότε γὰρ 

μόνον. ἐμπεσεῖται, ὅτε διάφορος L τῶν ἐγχαλουμένων 

προσώπων ποιότης ἐπὶ τούτου τοῦ ξητήματορ᾽ δύο τις 

ἔχων παῖδας ἀπεχήρυξε τὸν ἕτερον" μετὰ ταῦτα τελευ-. 
τῶν ἐπὶ σημείοις φαρμάκων ἔφη νπαὶς ue ἀναιρεῖ,“ xal 

ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις" ἐνταῦϑα γὰρ ὁ ἀποχήρυχτος 
ἔχει παραγραφικχοῦ μοῖραν φάσχων, μηδὲν ἀρίνεσθαι μη- 
δὲ τὴν ἀρχὴν ὧν παῖς" ὁ γὰρ ἀποχήρυχτος οὐχέτι παῖς" 

ἐν δὲ τῇ τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσει πάλιν τότε ἐμπεσεῖται, 

ὅταν ἀμφότεροι διάφορον ἔχωσι ^ τὕχην οἱ ἀμφισβη- 
τοῦντες, χαὶ ὁ μὲν τυραννεῖται, ὃ δὲ δημοχρατεῖται, ὡς 
ἐπὶ τούτου τοῦ ζητήματος " τύραννος ἔλαβέ τε ὡς σω- 
τήριον πάρὰ τοῦ ἰατροῦ, καὶ ὑποπτεύων εἶναι δηλητήριον 
μετεπέμψατο ἀπὸ τῆς κάτω πόλεως τῶν δημοχθατουμέ- 
Ywy ἰατρόν" ὁ δὲ δέδωχεν αὐτῷ ἀλεξιφάρμακον καὶ κατ- 

2 Cod. ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἀγηρεῖσθαι. 5 Cod. ἦεν. & Cod. ἔχουσιν 
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ελϑὼν εἶπεν, ὅτι τεϑνήξεται". ἀπέϑανεν, ἀμφισβητοῦσιν 
ἀμφῳότεῤοι τῆς τοῦ τυραννοχτόνου δωρεᾶς" ἐνταῦϑα γὰρ 
ὁ ἐπὶ τῆς τυραννίδος ἰατρὸς δύναται τὴν τῶν ἐλέγχων 
ἀπαίτησιν ποιήσασϑαι λέγων. »Τίνὶ προεῖπες τῶν πολι- 

δ τῶν; τίνι ̓ ἀνεχοίνωσας τὴν τοῦ τυράννου ἐπιβουλήν i ; 

ὁ μέν τοι ἕτερος οὐ δύναται αἰτεῖν" οὐ γὰρ οἷόν τὲ ἦν 

τὸν ἐν τῇ τυραννίδι ὄντα ἐξειπεῖν τὸ ἐπιχείρημα" ἡ βού- 
λησις καὶ ἡ δύναμις" φύσιν ἔχει τοιαύτην" τοῦ μὲν 
γὰρ προσώπου ἐστὶν ἀμφύτερα κέἐφάλαια, ἀμφισβήτησιν. 

40 δὲ μεγίστην ἔχει πρὸς éavtg* ἐὰν γὰρ ἡ δύναμις ἢ ἰσχυ- 
ρὰ, πάντως ἡ βούλησις ἀσϑενὴς, ἐὰν τὸ ἐναντίον ἡ Óv-.- 
γαμις ἀσϑενὴς, πάντως ἡ βούλησις ἰσχυρά" τί δέ ἐστιν, 
«t , : f w Ll 2 

0 φαμεν, σαφέστερον. ἐπὶ παραδειγμάτων ἔσται. Ta εὖ. 

δοχιμοῦντα πρόσωπα καὶ ἔχοντά τινα λαμπρότητα δύ- 
"»» , 3 » 3 » 23 - - 

45 ναμιν᾿ μὲν £e, βουλησιν δὲ ovx ἔχει" αλλ αἀσϑενεῖ 1 

βθούλησις, οἷον εἰ χρίνοιτο Περικλῆς ἢ Μιλτιάδης ἢ τις 
τῶν τοιούτων, ἡ μὲν δύναμις ἔῤῥωται, δύναται γὰρ Ou 
τὴν ἰσχὺν πρᾶξαι, εἴ τι βούλεται, ἡ δὲ. βούλησις ἀσϑε- 

, 3 Ἢ 1 X 3 ὃν τ 4 “ 

γεστέρα ἐστὶν, διὰ τὸ οὐχ tixog εἰναι τὸν τοιοῦτον βου- 

40 .ληϑηναί τι. τῶν πονηρῶν. ἐργάσασϑαι. οἷον εἰ χρίνοιτο 

Περικλῆς προδοσίας μὴ τεμνόντων ““αχεδαιμονίων τοὺς 

ἀγροὺς αὑτοῦ" ἡ μὲν δύναμις ἰσχυρά ἐστιν διὰ τὸ στρα- 

τηγεῖν; διὰ τὸ τιμᾶσϑαι, διὰ τὸ προτετάχϑαι τῆς πολι- 

τείας ἁπάσῃς, διὰ τὰ ἄλλα πάντα, ἃ μαρτυρεῖ αὐτῳ 
25 Θουκυδίδης" ἡ μέντοι βούλησὶς ἀσϑενεστέρα ἐστὶν, οὐχ 

3 i «t * * 

ἔχει. γὰρ πιϑανότητα, τὸν οὕτως λαμπρὸν xai ἀδωρο- 

δόχητον προδότην γενέσθαι, xol μάλιστα τὰν πείσαντα 
ἣ 1 2 , , C y 

TOV πρὸς Πελοποννησίους «Qaa Det πολεμον. ἐπὶ μὲν ovy 

τῶν ἐνδόξων, ὡς ἔφημεν, δύναμις ἔρῥωται, ἡ δὲ βούλη- 

80΄ σις ασϑενεστέρα ἐστιν" ἐπὶ δὲ τῶν ἀδόξων τὸ ἐναντίοι", 

οἷον εἰ χρίνοιτο ᾧρυνων ἢ ϊσχίνῃης 7 τις τῶν. ἄλλων 

ἀδόξων προσώπων, ἡ μὲν δύναμις ἀσϑενής ἐστιν, οὐκ 

ἠδύνατο γὰρ οὐδὲν τῶν τοιούτων ποιῆσαι, ἡ δὲ βούλησις 
ἐσχυ- 
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ἰσχυρὰ διὰ τὸ διαβεβλῆσϑαι τὸ πρόσωπον" dió xci ὁ 
Δημοσθένης τὴν δύναμιν ἐξετάζων ἐν τῷ xat Αἰσχίνου, 

ἐπειδὴ ἀδόξου ὄντος τοῦ προσώπου οὐχ ἦν πιϑανὴ ἡ δύ- 
"αμις, ἀνέμιξεν αὑτῷ τὸ τῆς πόλεως ἀξίωμα εἰπων" "οὗ 
γὰρ εἰ φαύλοις χοῆσϑε " ὑμεῖς πρὸς τὰ χοιμὰ, καὶ τὰ b - 

πράγματα ἐστι φαῦλα, ὧν «ἡ. πόλις ἀξιοῦται,“ καὶ τὸ 

Φιλίππου πρόσωπον εἰπών" ura χαὶ Φωχέας ἀπολώλε- 
χε μὲν Φίλιππος, σὐνηγωνίσαντο δὲ οὗτοι.“ ὁ δεῖ τοίνυν 
ταῦτα μεϑοδεύειν καὶ ἀσϑενοῦς μενούσης τῆς δυνάμεως 

τὸν κατήγορον μελετῶντα 7 τὴν μὲν βούλησιν xat εἰσα- 10 
γωγὴν εἰσαγαγεῖν, τὴν δὲ δύναμιν κατὰ ἀντίϑεσιν" τὸν 

δὲ ἀπολογούμενον τὸ ἐναντίον τὴν μὲν βούλησιν χατὰ 
ἀντίϑεσιν, τὴν δὲ δύναμιν xat εἰσαγωγὴν, xoi τὸ ἐναν- 

τίον πάλιν ἰσχυρᾶς οὔσης τῆς βουλήσεως ὁμοίως ἄντι- 
στρέφειν. τί δέ ἐστιν ὁ λέγω, σαφὲς ποιήσει τὸ παρά- "Ὁ 
δειγμα" εἰ χρίνοιτο Περιχλῆς προδοσίας καὶ τὸν χατή- 
γορον μελετοίημεν, "τὴν μὲν βούλησιν οὗ τίϑεμεν κατὰ 

ἀντίϑεσιν, ἀλλὰ κατ᾿ εἰσαγωγὴν. λέγοντες. ꝓtixöe δὲ αὖ- 
τὸν καὶ βουληϑήναι ὡς ὑπερήφανον καὶ μὴ ἀνεχόμενον 
ταὐτὰ τοῖς πολλοῖς ἔχειν ," τὴν δὲ δύναμιν- τίϑεμεν κατὰ 20 

ἀντίϑεσιν, «ἀλλ᾽ ovx ἠδυνάμην,“ φησὶν, ,nooóoUvos ," 

ἐπειδὴ εὔπορος ἡμῖν σφόδρα ἐστὶν ἡ λύσις" εἰ δὲ δ Α4ἴ- 
σχίνης χρίνοιτο, τὴν μὲν βούλησιν ὡς ἐν ἀντιϑέσει, 
ἀλλ᾽ ovx ἠβουλόμην,"“ τὴν δὲ δύναμιν κατ᾿ εἰσαγωγὴν, 
ἃς ὃ Δημοσθένης, οὗτε εἰκὸς αὐτὸν δυνηϑῆναι πρεσ- 35 
βευτὴν ὄντα" “ αὕτη μὲν οὖν ἡ φύσις τῶν κεφαλαίων 
χατασχευάζεται, xal κυρίως μὲν ἡ βούλησις ἐκ προκατ- 
ἀρχτιχοῦ καὶ συμπερασματιχοῦ" καὶ ἔστι τὸ προόχαταρ-" 

χτικὸν μὲν τὰ φϑασαντὰ γενέσϑαι, τὸ δὲ συμπερασμα- 

τιχὸν τὰ. ἐπιφερόμενα, οἷον ἐπιγραφὴ, ψήφισμα καϑό- 89 

5 De fals. leg. p. 3550. — Cod. zgro92«. 6 Cod. συνη- 
γωνίσατο δὲ, οὕτως.  Correxi ex Dem. L I. 7 God. μελετῶν. 

8 Cod. εἰ δὲ ἃ Oy, «ὦ Cfr. Ald, P* 363. 1. 7. 

Ahetor. Y. 9 
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Aov. Δημοσϑένει Δημάδης ἀντειπὼν οὐχ ἔπεισεν" ηὕρη- 

ται χατιὼν ἐπὶ τοῖς ὁρίοις τῆς χώρας “ημοσϑένης νεχρὺς 

ἀσχύλευτος xoà χρίνεται δημάδῃς: ἐνταῦϑια οὖν ἡ βού- 
λησις ix πραχαταρχτιχοῦ ἐστι διὰ τὴν φϑάσασαν ἔχϑραν,. 

5 διὰ τὸ ἀγτειπεῖν xol μὴ πεῖσαι, διὰ τὸ πολλάχις vm 

αὐτοῦ xpi von, διὰ τὰς γεγενημένας ὑπὸ σοῦ χλοπὰς, 
διὰ. τὸ δέος τῆς ἑτεραδοαίας εἰκὸς ἑαυτὸν ἀνελεῖν" συμ- 
περασματικοῦ δὲ, ἵνα εἰς τὰ λοιπὸν μηδένα ὃ ἔχῃς τὸν ἔναν- 
τιούμενον, ἵνα μή τίς σου χατηγορήσῃ" ἵνα τῷ δέδιε ὧν 

40 ἔπαϑεν Δημοσϑένης καὶ οἱ λοιποὶ ἡσυχάζοιεν, καὶ 7) 

μὲν βούλησις οὕτως" ἡ δὲ δύναμις, ὡς χαὶ ὃ ἱΕρμογένης 

φησὶν, ἐχ τῶν ,παρακολουϑούντων τῷ προσώπῳ, τουτέστι 

τῶν ἐγκωμιαστιχῶν, καὶ εἰ μὲν ὡρισμένον eb τὸ πρόσω- 

πον, πάντα ἐμπεσεῖται σχεδὸν, εἰ δὲ ἀόριστον, τὰ μὲν 

45 ἐγκωμεαστικὰ oU δύναται ἐμπεσεῖν, δεὸ καὶ ἀσϑενεστές- 

θαν ἔχει τὴν δύναμιν" ἀναμίξαντες δὲ αὑτῷ τὰ. ἀπ᾽ ἀρ- 

χῆς ἄχρι ̓τέλαυς κατασκευάξζομεν αὐτῷ Ovvopuv, οἷον ὅπερ 
ἔφην, εἶ χρίνοιτο Αἰσχίνης, τὰ ἐγκωμιαστικὰ πάντα xol 

εἰς βούλησιν αὐτῷ καὶ εἰς δύναμιν συντελεῖ, εἰς βούλη- 

20 αἐν μὲν, ὅτι ἠβούλετο εὐτελοῦς πατρὸς ὧν xo οὐδὲν 
δεινὸν ἡγεῖτο τὴν προδοσίαν, ὅτι 5 xal ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
παιδεύων ξύλου xoi παίδων ἀνείχετο" xoi ἡ μήτηρ αὖ- 
τοῦ Ἔμπουσα ἐχαλεῖτο xal τυμπανίστρια ἦν, xai ἕχαστον 
τῶν ἐγκωμὶαστικῶν. εἰ. δὲ νέος πλούσιορ. ἐπειδὴ αἱ 

25 χοιναὰ ποιότητες οὐχ ἰσχυραί εἰσε χαϑ᾽ ἑνὸς προφερό- 
μεναι" ὅταν γὰρ εἴπω, νέος πλούσιος" χοινὴ ποιότης ἐστὶν 
καὶ οὐχ ἀρχεῖ πρὸς ἀπόδειξιν, ὅπερ᾽ Ἑρμογένης φησὶν, 
a πλοῦτος ἦ ἡ τύχη ἢ ἡ ἐαιϑυμία, ἀλλὰ διαναμίγνυται 
τὰ ᾿ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, à ἵνα ἐχ τοῦ νῦν πεπραγμένου 

ὅ0 τὴν βούλησιν αὐτῷ καὶ τὴν δύναμιν χατασλευασωμεν" 

εἰδέναι δὲ yon, ὅτι οὔτε ἡλικία, οὔτε πλοῦτος ἐγχωμια- 

9 Post ὅτι Cod. habet οὔτε, 1. 22. ἠνείχετο. — Ad rem efr, 

Dem. pro cor. p. 270. 
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στιχώ ἔστε, xol κακῶς ταῦτα 0 Ἑρμογένης ἐν τοῖς iyxw- 
μιαστικᾶς ἔταξεν εἰπὼν, ΄,,εἴ τε τῶν ἀορίστων 7, ἀπὸ TOU- 
των τῶν ἐγκωμιαστικῶν δεῖ ποιότητα ποιεῖν τε ἄρα“ 
χατιὼν δὲ xol ἀριϑμούμενος τὰ κεφάλαια tà ἐγκωμίαν 
στικὰ ταῦτα, οὐκ ἐντάττει, καλῶς δὲ προσέθηκε, ὅτι δ 
δεῖ *9 τὴν" βούλησιν καὶ τὴν δύναμεν oU μόνων τῶν XQ 

γνομένων ἐξετάξειν προσώπων, ἀλλ᾽ ὅσα ἔχει τὸ πρόβλη- 
μα πάντων τὴν βούλησιν ἐξετάζειν" “ καὶ περὶ μὲν βου- 
λήσεως καὶ δυνάμεως ταῦτα. a 

Τὰ an ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐστὶ. μὲν ὡς ἐπὶ 10 

τὸ πλεῖστον τοῦ κατηγόρου, τίϑησι δὲ αὐτὰ καὶ 
κοινὰ ᾿δρμογένης" ηὕρηται δὲ ποτε xol μόνου τοῦ pei- 
γοντος, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ζητήματος" τρεῖς τις ἔχων 

παῖδας τὸν ἕνα κόσῳ ἀπέβαλε καὶ πολέμῳ" 0 δεύτερος ** 
ηὕρηται ἀναρτῶν ἑαυτὸν, ὁ τρίτος παῖς ἐπικαταλαβὼν 15 

διεχώλυσε καὶ φυλαχὴν αὑτῷ παρεχατέστησε" μετὰ ταῦ- 
τα ἱεροσυλία γέγονεν ἐν τῇ πόλει, καὶ ζητούντων τῶν 
ἀρχόντων αὑτὸν ἐπιδίδωσιν ὡς ἱερόσυλον" xol ὁ παῖς 
ἀντιλέγει" ἐνταῦϑα γὰρ πάντῃ τὰ πεπραγμένα, ἅπερ 
ἐστὲ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὑπὲρ αὐτοῦ ἐστιν" ij τὸ 10 
γὰρ λύπη xol ὃ. πρῶτος χαὶ δεύτερος ϑάνωξος xol τὰ 
ϑελῆσαε ἀναρτῆσαι ἑαυτὸν xol τὸ φυλάττεσθαι δείχνυς - 
σιν αὐτὸν ἐρῶντα ϑανάτον καὶ ταύτῃ ἀφορμῇ χρώμενον" 
εἰδέναε δὲ χρὴ, Ot« οὐ μόνον τὰ πεπραγμένα ποιεῖ τὰ. 
ἀπ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀλλὰ δὴ καὶ ἀπὸ τῶν μὴ 58. 25 
πραγμένων, ὡς ὃ δημοσϑένης * πεποίηκεν, vöre οὗ πρησι᾿ 
ἤλθες τῇ βουλῇ, ovx εἶπες, 2,» ἄπιστος, γόης, φοβερὸς, 

φυλάττεσϑε 13 τὸν ἄνϑρωπον, οὖν ὁρᾶτε Q πεποίηκεν. 
ipi," ταῦτα γὰρ οὐκ ἔστιν ἐκ τῶν πεπραγμένων, ἀλλ᾽ 

10 €od. δῆ. 14 Cod. τὸν δεύτερον. 12. De fals. leg« 

p. 574. ἐχὼ δ᾽ ἐκείνους λόγους ἐδήτουν παρὰ τούτου, εἴπερ μὴ πὸν 
πρακὼς. αὑτὸν ἦν --τ -— τὸν δ᾽ ἄνθρωπον, ὦ ἄνδρες AO. φυλῴττα- 

σϑε, ἄπιστος, γόης, πονηρός etc. — 15 Cod. φυλάγεεσϑρ, 

9.. 
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ἐκ τῶν παρειμένῳων" τοῦτο δὲ οἱ πλεῖστοε τῶν τεχνιχῶν 
ἐγνώρισαν. ἐν τοῖς τοιούτοις τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
αἱ μεταϑέσεις τῆς αἰτίας ἐκ τῶν πεπραγμένων λύονται" 
τὰ μέν τοι Gm ἀρχῆς ἄχρε τέλους ἢ ἐν λόγοις ἐστὶν ἢ 

5 ἐν ἔργοις, ἢ ἐν πάϑεσιν" xàv μὲν ἐν λόγοις 1, πάντως 
Ἶ λύσις αὐτῶν χατὰ ῥητὸν χαὶ διάνοιαν γίνεται, ἐὰν δὲ 
ἐν πάϑεσιν ἢ) ἐν ἔργοις , χατὰ τὰς ἀντιϑετικάς" χαὶ τὰς 

ἐν λόγοις δὲ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους ὃ Δημοσθένης χατὰ 

τὰς ἀντιϑετιχὰς ἔλυσεν, ὡς ἐν τῷ κατ᾽ “4ἰσχίνου λέγων, 

40, ,ὅτι ** (βωκεῖς αἴτιοι τοῦ ἀπολέσϑαι ,' “ ὅπερ ἐστὶν «v- 
τεγαληματιχὸν, καὶ »»«Παχεδαιμόνϊοι," 15 ὅπερ ἐστὶ μετα- 

στατιχὸν, xal ,» Χεῤῥόννησος 15 σωζεταὶ,"“ ὕπερ ἐστὶν ἀν- 

τιστατιχὸν! καὶ ,ἐξηπατήϑην," 16 ὑπερ ἐστὶ συγγνωμονι- 

xoy. Εὐρίσκεται δὲ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους xcd χοινὰ 
45 ἀμφοτέρων" οὐχ ὡς μονογενὴ φησι, μέρει μὲν τοῦ xa- 

τηγόρου, μέρει δὲ τοῦ ἀπολογουμένου γρωμένων, οὗ τὸ 
παράδειγμα τίϑησι τὸν ἀριστέα, τὸν τὴν γραφὴν τῆς 
τυραννίδος κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἀφελόμενον; ἀλλὰ πάντα 

; ἀμφοτέροις ἁρμόζοντα, ὡς ἐπὶ τούτου", κατέλιπέν τις 
40 φίλον κληρονόμον, . -7ζράψας τὴν γυναῖκα μοιχείας ἐγρά- 

ψατο καὶ οὐχ εἷλεν, μετὰ ταῦτα συνῴκησεν αὐτῇ καὶ 

κρίνεται μοιχείαφρ" ἐνταῦϑα ὅλα ἁρμόττει" καὶ γὰρ τὸ 

εἶναι φίλον καὶ ϑεμιστευϑῆναι παρὰ τοῦ ἀνδρὸς καὶ 
χληρονομῆσαι καὶ γαμῆσαι" εἰ γὰρ συνῇῆδει μεμοιχευμέ- 

28 vog, οὐχ ἐγάμει" καὶ πάλιν ἁρμόζει τὸ ὑποπτεῦσαι τὴν 

γυναῖκα τὸν ἄνδρα μοιχείας. τὸν γραψάμενον᾽ τὸ γὰρ 
μὴ καϑυρεῖναι τὴν γραφὴν καὶ τὰ τοιαῦτα ἐνίοτε εὑ-. 

οίσχεται μόριά τινα τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἃ οὔτε 

14 De fals. leg. p. 359. — Cfr. Ald. p. 364. 15 Sum- 

tum videtur ex or. laudàta p. 565. Ibidem legitur: Χεῤῥόνησος 

ὡς περίεστι τῇ πόλει, ad quem locum sequentia malim referre, 

quam ad or. pro cor. p. 292. Χεῤῥ. ἐσώϑη. 46 De fals. 

leg. p. 374. ' 
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ζητήματός ἔστιν, ἄλλ᾽ ἔξωϑεν ἐχ συμβεβηκότος σύστα- 

σιν ποιεῖ τῷ ζητήματι,. ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ξητήματος" 

πένης xai πλούσιος ἐχϑροὶ τὰ πολιτικὰ, ἁλούς 17 τις 

ὑπερημερίας. ἐδέδετο, καὶ διαῤῥήξας τὰ ϑεσμὰ περιτυχὼν 
τῷ πένητι ἀπέχεεινεν" ὁ δῆμος κατέλευσε τὸν ὑπερήμε- s 
gov, ἀπέϑανεν, atento. ἐν τοῖς χόλποις ἔχων τὸ τῆς 

ὑπερημερίας χραμαάτιον καὶ χρίνεται ὁ πλούσιος" ἐν-. 

ταῦϑα γὰρ τὸ χαταλεῦσαι τὸν δῆμον τὸν ὑπερήμερον &x 
τύχης συμβὰν xoi ἔξωϑεν ὃν τοῦ ζητήματος σύστασιν 

πᾶσαν δέδωχε τῷ ζητήματι" εἰ γὰρ ἔζη ὁ ὑπερήμερος, 10 
ἠδννατο βασανιζόμενος εἰπεῖν τὴν ἀλήϑειαν" τοῦτο ἂν 
ἔξωϑεν ἐπισυμβεβηκὸς τὴν σύστασιν. ἔχει, χαὶ διαφέρει 

τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς er τέλους τῶν ἀφ᾽ ὧν ἑτέρου ποιήσαν- 

tog ἄντιχρυς εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται , ὅτι -ἐνταῦϑα μὲν 

ἕτερος ὃ ποιήσας, οὐκ ἄντιχρυς δὲ εἰς τὸν πλούσιον 15 

ἀναφέρεται, οὐδὲ ix τούτων ἔχει τὴν ἀπόδειξιν τοῦ πε- 
ποιηκέναι, ἐξ ὧν ὁ δῆμος ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἀμφισβήτησις | 
ἐπὶ τούτων γέγονεν" ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ τρισαριστέως, οὗ 

ἔστησαν οἱ πολέμιοι εἰχόνα, χαὶ χρινομένου προδοσίας 
αὐτοῦ ἡ ἀπόδειξις τοῦ εἶναι αὐτὸν προδότην γίνεται" 20 ^ 
ἐνταῦϑα γὰρ ἐκ τοῦ τὸν δῆμον καταλεῦσαι οὐχὶ ἡ ἀπό- 
δδιξις τοῦ τὸν πλούσιον εἶναι τὸν πεφονευχότα γίνεται, 
ἀλλ᾽ αὐτός ἐστι τὸ ποιοῦν τὴν ἀμφισβήτησιν" ὅπερ γὰρ 
ἔφαμεν, εἰ ἔζη βασανιξόμενος εἶπεν ἄν. — 

Ἢ ἀντίληψις ovx ἀεὶ ἐμπίπτει" χαλῶς 1 σφό- i3. 
ὅρα προσέϑηχεν, ὅτι ἀντίληψις οὐ γίνεται, εἰ μὴ ἀφ᾽ 
ὧν αὐτὸς ποιήσας χρίνεται, οὐδεὶς γὰρ ἑτέρῳ ἐξουσίαν 
χατασχευάξερ , ἀλλ᾽ αὑτῷ, o δὲ ἔξεστιν εἰπεῖν, ἔξεστιν 
ἐχείνῳ" ὅταν τὸ ζήτημα ἑτέρου ποιήσαντος τὴν xoiou 

ἔχῃ» 1 ov δύναταν ὅλως ἀντίληψις ἐμπεσεῖσϑαι, ἀντι- 30 

17 Cod. ἄλλους. Post τις et post impios in cod. bre- 

ves lacunae sunt. — Cfr. "Ald. p. 367. uh 25 18 Cfr. Ald. 

p. 572. 19 Cod. ἔχειν, 
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λήψεως δὲ μὴ ἐμπεσούσης οὐδ᾽ ἂν μετάληψις yÉvorto 

᾿ ἄν" ἡ γὰρ μετάληψις λύσεις ἐστὶ τῆς ἀντιλήψεως. 
Καὶ ἐὰν τὸ ἕτερον μέρος τῶν ἀντιδίχων 

ὁποτέρῳ γρήσεται" ἐπὶ στοχασμοῦ κακῶς σφόδρα 
ὅ τοῦτο εἴρηται, καὶ ἀδύνατόν ἔστι τὸν φεύγοντα κχατ- 
ἥγορον μεταλήψει χρήσασθαι" εἰ γὰρ ἡ φύσις ἐσεὶ τῆς 
μεταλήψεως τὸ μεταλαμβάνειν τὴν τοῦ φεύγοντος ἐξ- 
οὐσίαν, πῶς δύναται ὃ κατήγορος ταὐτῇ γρήσασϑαι; ovx 
dyprv οὖν εἰπεῖν ,,ὑπότερον τῶν μερῶν, ̂ ἀλλὰ ,τοῦ φεύ- 

10 qu ταύτῃ χρωμένου ὃ Obwxev τῇ μεταλήψει χρήσε- 

—8 & δὲ ἄλλαις στάσεσιν σπανίως ηὕρηται" dv vo 
τόπῳ οὖν τὴν αἰτίαν ἐροῦμεν. 

H μεεάϑεσις τῆς αἰτίας ἐστὶ πρὸς τὰ ἃ π᾿ 

᾿ἀρχῆς ἄχρε τέλους, ἦ πρόσϑεσίς ἐστιν ἀντιπροϑέ- 
15 σεως, ἵνα ΄ χατὰ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἀντὶ τοῦ 

»διὰ τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἔχουσα τὴν γένεσιν. « 

αὕτη γὰρ δίδωσι τὸν τόπον τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας ; 
dono ἐν τοῖς ἀνωτίρω εἰρήκάμεν. 

Ἐὰν ἐν λόγοις ἢ, κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν 
20 7] nive d sau τῆς ἀἑτίας γένεται, ἐὰν δὲ ἐν ἔργοις, 

καϑὼς προειρήχαμεν, ἢ πρὸς τὰ en ἀρχῆς ἄχρι τέλους 

ἔχουσα" αὐτὴ δὲ οὐχ εὖ 29 ἔχει ἡ ἐξήγησις" πάντα γὰρ 

τὰ τοῦ φεύγοντος χεράλαια, εἰς λύσιν τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς 

ἄχοι. τέλους εἰσίν" ἄμεινον οὖν, πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄ- 

25 X0^ τέλους“ ἀντὶ τοῦ ,,Ói τῶν am ἀρχῆς ἄχρι τέλους 
τὴν γένεσιν. τῆς ποιότητος δεχόμενα," xa uc xal τὰ 

ἑξὴς περὶ αὐτοῦ λέγει" κᾶν μὲν ἐν λόγοις ἢ 1 κατὰ ῥητὸν 

xal διάνοιαν γίνεται, 7 μετάϑεσις τῆς αἰτίας, “ὥσπερ 
τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ο ἔγνωσταί,. ὅτι τοῦτο ϑέλει 

30 λέγειν, ὅτι τὴν ποιότητα ἐκ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους 2X 

εἶναι δέχεται. 

20 εὖ abest ἃ cod. 21 Lacuna est in cod. ' 

Li 
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'"E&v δὲ ἐν ἔργοις, ϑετιχῶς ἡ μετάϑεσις 

τῆς αἰτίας ἐξεϊιασϑησέται" εἰδένας Σ δὲ χρὴ, 

ὅτε κατὰ πάσας τὰς ἀντιϑετιχὰς ἐξετάζεται, ἢ κατὰ 
ταὐτὸν ? πλειόνων εὑρισχόμένων ἢ μιᾶς" ὃ μέντοι Ἕρ- 
μογένης τοῦτο ἀγνοήσας λέγει, τὰ μὲν ἐν ξάϑεσιν ἀπ᾿ 
ἀρχῆς ἄχρι ̓τέλους συγγνωμονιχῶς λύεσθαι, ὡς τοῦ ἄφο- 

avrog εἰς τὴν ἀκρόπολιν γέου πλουσίου δαχρύοντος , τα 

δὲ ἐν ἔργοις. ϑετιχώρ, ἀγνοήσας , ὅτι τὸ ϑετιχῶς κατὰ 

ἀντίστασίν ἐστι" πᾶς γὰρ ἀντίστασιν ἐργαζόμενος ἔπαὶ- 

γον ποιεῖ τοῦ πραχϑέντος αὑτῷ, 8 ὀνομάξει αὐτὸς εἷ- 

vat ϑετιχῶς. ἐργασώμεϑα οὖν τὴν αἰτίαν μετατιϑέντες 

εἰς τὸ ὅμοιον. tig τὸ ἀνυπεύϑυνον, εἰς τὸ ἐναντίον ἐγ- 

χληϑῆναι δυνάμενον. εἰς μὲν τὸ ὅμοιον" ἐπ᾽ ἐρημίας 
τις ηὐρέϑη ἔχων ὑμαγμένον ξίφος καὶ χρίνεται" ἀπὸ 
ϑηρίου γάρ φησι» αὐτὸ εἶναι fſucyuivov eic δὲ τὸ ἀνεύ- 

ϑυνον, ἢ 3 στέργειν γονεῖς ἢ χωμάζειν, ἢ οἰχέτας τρέ- 

gu», ἢ σέβειν ϑεοὺς, ἀάντα γὰρ ταῦτα ἀνυπεύϑυνά 

ἐστεν, οἷον συνεχῶς τις toig τῶν ἀνδροφόνων χρῆταν 

χκαϑαρσίοις καὶ χρίνεται φόνου" ἐνταῦϑα γὰρ ἀνυπεύ- 

ϑυνόν φησι τὸ δεὶσιδαιμονίας ἕνεχεν συνεχῶς χαϑαίρε- 

σϑαι" τὸ παρασίτους τρέφειν ἀνυπεύϑυνον ὡμολόγηταις 

Eig τὸ ἐναντίον δέ" κατέλιπέν τις ἀλλοτρίᾳ γυναιχὶ τὸν 

ἑαυτοῦ κλῆρον, * γράψας iv ταῖς διαϑήκαις," ὅτι πρὸς 
μοιχείαν αὐτῷ ovy ὑπήχουσεν καὶ κρίνεται μοιχείας" ἐν- 

ταῦϑα γὰρ. ἢ μετάϑεσις τῆς αἰτίας πρὸς τὸ ἐναντίον 

ἐχφέρεταν xoi χρῆται τοῖα ῥητοῖς τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι 

τέλους" ἢ δὲ μετάϑεσις τῆς αἰτίας ποτὲ μὲν μία ἐστὶν, 

ποτὲ δὲ πλείονες καὶ ὃ μὲν τεχνιχός φῆσιν τότε μόνον 
γίνεσθαι πλείονας τὰς μεταϑέσεις τῆς αἰτίας χαὶ πεπλα- 

νημένας, ὅταν l& ὧν ἕτερος πεποίηκεν ἡ χρίσις ἢν» ὡς 

1 Cfr. Ald. p. 388. 1. 10. 2. Cod. κατ᾽ αὐτόν. Ald. 
κατὰ TOUIÓY. $ Cod. s. 4 Cod, κληρονόμον. Ald. l. 50. 
κλῆρον. 
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ἐπὶ τοῦ “τρισαριστέως" ἐρεῖ γὰρ ἢ διὰ φϑόνον ἐξευμενι- 

ζομένους ἢ. διαβολὴν ἐμποιῆσαι βουλομένους ἢ προτρε- 
πομένους τοῖς παρ᾽ ἑαυτοῖς. αὗται δὲ πλείονες μὲν εἰσιν, 
ἐναντίαι δέ πως ἀλλήλαις, ἣν δὲ λέγει, ὅτι ἂν. ἀφ᾽ ὧν 

g αὑτὸς τις ἐποίησε πλείονες εὑρεϑῶσιν μεταϑέσεις ; avay- 

xuiuy ἀχολούϑως αὐτὰς εἶναι ᾿ἀλλήλαις, ὡς ἐπὶ τοῦ νί- 

κτωρ μεταιτοῦντος ἀνάγχη γνῶναι, ὅτι ηὕρηνται, καὶ 
ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς Tig ποιήσας χρίνεται, πλείονες μεταϑέσεις 
αἰτίας xol οὐκ ἀχόλουϑοι ἀλλήλοις ἢ ἔχουσαι πρὸς ἕαυ- 

40 τὰς ὅλως σχέσιν ἢ κοινωνίαν, ὡς ἐπὶ τοῦτον τοῦ ζητή- 
ματος" " ἄσωτος χκαταναλὰσας τὴν οὐσίαν ἡγόρασεν ὄρει- 

vóv γωρίον xci βάρβαρα ἀνδράποδα, καὶ ἐν αὐτῷ διαι- 
τωμένου αὑτοῦ φήμη γίνεται λῃστῶν ἐν τῇ χώρᾳ ἀνελ- 
ϑόντων" οἱ στρατηγοὶ ἐν τῷ χωρίῳ τὸν μὲν πλούσιον 

45 οὐχ εὗρον, τὰ δὲ ἀνδράποδα xal ὅπλα χυνηγετιχὰ χατ- 
ηγαγον" μεταξὺ τῆς ὁδοῦ ἐπέϑεντο καὶ τραυματίσαντες 
οἱ ϑεράποντες τοὺς στρατηγόὺς ἔφυγον, χαὶ xgiverau 0 
ἄσωτος λῃστείας" ivravOa πρὸς ἕχαστον͵ τῶν am. ἀρχῆς 

ἄχρι “τέλους διαφορὸς ἐστιν ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας" τὸ 

40 μὲν ὀῤεινὸν χωρίον 0i, ἔλαττόν ἐστι τιμῆς καὶ οὐχ η- 

βούλετο ἐν πόλει εἶναι αἰσχυνόμενος" τὰ δὲ βάρβαρα ἀν- 

δράποδα, ὅτι πρὸς ἔργον καὶ κάματον ἐπιτηδειότερά 

ἐστὶ, τὰ δὲ ὅπλα τὰ χυνηγετιχὰ διὰ τὸ ἐν ὄρεσι ϑηρία 

εὑρίσχεσϑαι, τὰ δὲ ἀνδράποδα ἐπιτιϑῆνᾶι τῷ. στρατηγῷ, 
25 διὰ τὸ μὴ ἐπιγνῶναι τὴν αἰτίαν , ip ἄγονται, ὡς βάρ- 

faga" τὸ δὲ ἐπιϑεῖναι στρατῃγὸν κατ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῷ yu- 
eio, ἐχ διαβολῆς qno τῶν ἐχϑρῶν tovto γενέσϑαι. 

αὗται πλείους μὲν αἰτίας μεταϑέσεις εἰσὶν ,. ουδεμία δὲ 

πρὸς τὴν ἄλλην ἔγχει σγέσιν. χατασκευάζομεν δὲ τὴν με- 
go τάϑεσιν τῆς αἰτίας τὸν κατήγορον μελετῶντες προσώπῳ, 
τόπῳ, τρόπῳ, χρόνῳ; αἰτίᾳ) ἢ πᾶσιν ἢ τισίν" τοῦ μὲν 

5 Cfr. Ald. p. 389.1, 10. 
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γὰρ νέου τοῦ xmpuaLovtog εἰς. τὴν εἱρχτὴν xoà βοῶντος 

»ϑαρσεῖτε λυϑήσεσϑε“ εἰπόντος, ὅτι ἐλέῳ xal παραμυ- 

ϑίᾳ τῶν δεσμωτῶν, ἀπὸ τοῦ προσώπου κατασχευάζεται, 

ὅτε οὐδέποτέ γε τὸ τῶν πλουσίων καὶ τὸ τῶν νέων πρόσ- 
X μὲ 4 E ts “« . ΄- 

ὠὡπον ἕτοιμον πρὸς ἔλεον" xol ἀπὸ τοῦ τῶν δεαμωτῶν 5 

προσώπου, ὅτι οὐδὲ ὅλως τοὺς πονηροὺς καὶ βεμισημέ- 

vxovc τῷ δήμῳ χαὶ τοῖς νόμοις' οὐ δεῖ ἐλεεῖν, ovg ὁ δῆ- 

μος οὐχ ἠλέησεν" ἀπὸ δὲ τοῦ τόπου, οὐχ ἐπὶ τὸ διχα- 

στήριον βαδίζοντα, ἀλλὰ γνώμην χατὰ σαυτὸν" ἀπὸ δὲ 

τοῦ χρόνου, oU νύχτωρ ἀλλὰ μεϑ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τῶν δεσ-. 

μοφυλάχων διαλεγόμενος" ἀπὸ τοῦ τρόπου, οὐκ ἐν τῷ 

ἐπαγγέλλεσϑαι αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἐπικουρίαν τινὰ παρ- 

ἐχειν, ἢ διὰ χρημάτων, 7 παρακλήσει τοῦ δήμου, ἢ 

ἑτέρῳ τινὶ τρόπῳ" ἀπὸ δὲ τῆς αἰτίας, OU τοιαύτῃ αἷ- 

zi, δι᾿ ἧς καὶ αὐτὸς ἐγκληϑήσῃ. * 

Ἡ πιϑανὴ ἀπολογία ἀντιστρέφόυσα ἐστι 

πρὸς τὰ Gc ἀρχῆς ἄχρι τέλους" ὃ γὰρ ὁ χα- 

τηγορὸς, φησὶ, προτείνεται εἰς ἀποδειξιν τοῦ γενέσθαι 

τόδε τι, αὐτὸ τοῦτο ἀπόδειξιν 0 φεύγων τοῦ μὴ γδ- 

15 

γέσϑαι προτείνεταε" Ὁ γάρ AEys, ὅτι eq ,0U ἀφεώρας 20 

χαὶ ἐδάχρυες τυραννῆσαι ϑέλεις, ἐρεῖ, Or& χαὶ μὴν & . 

ἠβουλόμην τυραννῆσαι ; ἐφυλαττόμην δημοσιεῦσαι τὴν 

γνώμην xol ovx ἐδάκρυον". καὶ αὗται μὲν ἐπὶ τῶν av- 

τιστρέφειν δυναμένων" ὅταν δὲ om ἀρχῆς ἄχρε τέλους᾽ 

exoAovOa ῇ, φησὶν, τῷ ἐγκλήματι, τότε εἰσαγεσϑαι 25 

τὸ οὐκ ἀντιστρέφον χεφάλαιον, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ζη- 

τήματος; σχηπτοῦ κατεγεχϑέντος εἰς τὴν ᾿Περιχλέους 

οἰχίαν ηὕρηνται χίλιαι πανοπλίαι καὶ χρίνεται Περι- 

χλῆς τυραννίδος ἐπιϑέσεως " ἐν ταῦϑα γὰρ οὐ δύναται 

εἰπεῖν, ,»καὶ μὴν δὶ | ἤϑελον τυραννῆσαι, ̓ ὕπλα οὗ παρεσχευ- 50 

αζόμην“ ἀνάγχη γὰρ τοῖς τυραννεῖν ἐϑέλουσιν ὅπλα 

6 Cod. ἐγχληϑείσῃ. Ald. p. 390. 1; 13. ἐγκλεισϑήσεται,, 
9 

D 



δ ΣΩΠΑΊΤΡΟΥ ETE ΤῊΝ 

παρασκευάζεσθαι, ἀλλ᾽ ἐρεῖ τὸ ἀκόλουθον, ὅτε οἱ μὲν 
παρασκευαζόμενοι τυραννῆσαε ὅπλα παρασχευάξονταε, 
οὐ πᾶς .δὲ ὃ παρασχευαξόμενος ὅπλα τυραννῆσαι προ- 

ἤρηται ,7 xol ἐπανᾳτρέχει εἰς τὰ τῆς μεταϑέσεως τῆς 
δ αἰτίας" κατασχευάξομεν δὲ τὴν πυϑανὴν “ἀπολογίαν ij 

τοῦτο λέγοντες, ὅτι μάλιστα διὰ τοῦτο οὐχ οἰργάξόμην, 

ὑποπτευϑήσεσϑοαι προσδοχών, ἢ ἕτερον ἀνϑ᾽ ἑτέρου 

λαμβάνοντες, τὸ μὴ γεγονὸς ἀντὶ γεγενημένου τρόπον 
τινὰ ἀντὶ τοῦ ὑλχευϑύνου ἐπὶ τὸν ἀνεύϑυψον" οὐχ ἂν 

10 ἐποίησα ἀλλὰ ἄλλως, οὐχ ἂν ἐδαχρυσα, ἀλλ᾽ ἐστέναξα. 
ἀφανὲς ἦν οὐχ ἂν ἐνόησα, ἀλλὰ διὰ φίλου ἐμήνυσα " 
ἢ πρόσωπον ἄντὲ προσώπου, ovx ἂν ἐχρησάμην τού- 
toig συνεργοῖς, ἀλλὰ τοῖς ἔλαττον ὃ ὑποπεευϑησομένοις, . 
οἷον οἰκέταις ἢ ξενικῇ δυνάμει" ἢ τόπον ἀντὶ τύπου, 

15 ὡς ὃ τοὺς ἀτοχηρύχτους τρέφων ἐπὶ roig δρίοις τῆς xo 

«ρας οὐκ ἂν ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ, ἀλλ᾽ ἐν ἑτέροις ἔϑρεψα. 

ἦ ττον ὑποπτευϑήσεσϑαι δυναμένοις, οἷον οὐχ ἐπὶ τοῖς 
ὁρίοις ἀλλὰ πόῤῥωθεν, οὐχ ἐπὶ τῆς πόλεως ἀλλ᾽ ἐπ᾿ 

ἐρημίας" 5 T χρόνου, οἷον οὐ νύχτωρ, ἀλλὰ us 
20 ἡμέραν, ἢ οὗ νῦν, ἀλλ᾽ ὕστερον" ἀνασχευασϑήσεται δὲ 

ὑπὸ τοῦ κατηγόρου πάντα ταῦτα τρισὶ τούτοις, ἀγνοίᾳ, 

| ἀνάγχῃ, τύχῃ" ὅταν γὰρ λέγῃ , ὅτι τύχη, εἰ ἤϑελον τυ- 

ραννῆσαι, οὐχ ἂν ἐχώμαζον, οὐκ ἂν οὕτως ἐδημοσίευον 

᾿ τὴν γνώμην, ἢ οὐχ ἂν ἐδάκρυον, ἵνα ἐλεγχϑῶ" ἀνάγκῃ 
25 μὲν, ὅτι οὐκ εἶχες ἄλλως αὐτοῖς διαλεγϑῆναι οὐ φυλα:.- 

τόντων τῶν δεσμοφυλάχων" τύχη δὲ, ὅτι ἡ τύχη τῆς 
πόλεως ἐξήγαγέν σε πρὸς τὸ μὴ εἰς ἔῤγον ἀχϑῆναι τὴν 
χατὰ τῆς πόλεως ἐπιχείρησιν" καὶ ἐπιχειρήματά τινα 
ἐρεῖς καὶ παραδείγματα, ἐν οἷς καὶ ἄχοντες πράττουηιν 

80 χαϑ'᾽ ἑαυτῶν" ἀγνοίᾳ δὲ, ὅτι ol ἐπιϑυμοῦντὲές τινος ὅλην 

.4 Cod, προεέρηται. 8 ἔλαττον inserui ex Ald, p. 405. 

l. 14. . | . 
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τὴν γνώμῆν πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν ἐξάγουσιν ἀγνοοῦντες 

βιαβερὰ ἑαυτοῖς ποιοῦντεξ. 

'H κοινὴ ποιότης οἷ ἐπίλογοί εἶσιν xal et 

δευτερολογέαι᾽ éyravOn* mol πάντων ἐπιλόγων ὃ 

τεχνικὸς διαλαμβάνει κἀί φησιν, ὅτε τοπικῶς αὐτοῖς ὃ xa- 5 

tyyogoc κατασκευήζει, 2o προςτίϑησιν καὶ τελιχὰ χδίρα- 

Amo, . εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτι οὐχ ἀναγκαίως πᾶντα τελικὰ tU- 

ρίσχεται κεφάλαια, ἀλλ᾽ οὐδὲ ὅλος κεφάλαιά ἐστιν, αλλ᾽ 

ἐγθυκήματα πάντα ταῦτα, καὶ ἃ ix τῆς Δηροσϑενικῆς 

δεινότητος καὶ περιουσίας ἐστὲ νενοημέναι. φησὶ δὲ αὐτὸς 10 

ταῦτα δύνασϑα: τοῖς προοιμίοις καλῶς σφόδρα" δύο γὰρ ᾿ 

μέρη ἐστὲ τοῦ Àóyov, παϑητικὸν xo ἀποδεικτικὸν, χαὶ 

τὸ μὲν ned rv ἐστι τὰ Tt προοίμια xai οἱ ἐπίλογοι" 

ἐν ἀμφοτέροις γὰρ παάϑος τι ἢ κινῆσαι ἢ ἀποβάλλειν ζη- 
τοῦμεν * τὸ δὲ ἀποδειχτιχὸν ol ἀγῶνες xo ot ἐπίλογοι. καὶ 15 

τὰ προοίμια" τὴν δὲ διαφορὰν. αὑτῶν ἄριστα ὁ τεχνικὸς 

ἐμήνυσεν" καὶ τὰ μὲν χεφάλαιά ταῦτα καὶ 7 τῶν κεφα- 

λαίων διαίρεσις. | 

Εἰσὶ δὲ καὶ ἁπλοῖ τινες ἀτελεῖς στοχα- 

σμοὶ καὶ διπλοῖ τενες ἀτελεῖς" τῶν στοχασμῶν &- 20 

δη} πλείονα, καὶ πρῶτοι μὲν αὑτῶν ἁπλοῖ, οἱ δὲ διπλοῖ, 

οἱ δὲ συνεζευγμένοι, οἱ δὲ συμπεπλεγμένοι, οἱ δὲ ἀντεγ- 

χληματιποὶ, καὶ μετὰ τούτους ἕτερα δοἴδη, οἱ παράδοξοι, 

οἱ ἀπὸ γνώμης, οἱ ἐξ ἀπάτης, οὗ ὁρικοὶ καὶ ἕτερα λεπτό- 

τερα τούτων μετὰ, τὴν᾽ τούτων διαίρεσιν ἐροῦμεν, ἐχεῖνα 35 

γὰρ τὴν αὐτὴν μὲν τοῖς ἁπλοῖς ἔχει διαίρεσιν, ποιό- 

τητι δὲ τῆς Χατασχευῆς διέστηκε" τῶν ἁπλὼν δὲ xci? 

τῶν διπλῶν οἱ μέν εἰσι τέλειοι, οἵ δὲ ἀτελεῖς, καὶ 

τέλειον μὲν οὗ χαὶ πρόσωπον χαὶ πρᾶγμα ἔχοντες, xoi- 

γύμενον, ἀτελεῖς δὲ οἱ ἕν τι τούτων ἔχοντες ἀόριστον ἢ 30 

ἰσάζον" ἀόριστον μὲν ἐν τοῖς ἁπλοῖς, ἐσαζον δὲ ἐν toig: 

1 Cfr. Ald, p. 444. 3 Cod, ἤδη δ καὶ Cod, om. 
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“διπλοῖς, καὶ παραδείγματα τῶν μὲν ἁπλῶν ὃ παριστῴμε- 
γος τῷ vtocqayti σώματι καὶ φόνου φεύγων" ἐνταῦϑα 
γὰρ τὸ πρόσωπον ὃν ἀτελὲς ἀπο προσώπου τὸν στοχα- 
σμὸν ποιεῖ ἀτελῆ, καὶ ἀνάγκῃ ἐκλείπειν τὰ ὠχειωμένα τῷ 

(b προσώπῳ κεφάλαια, & προειρήκαμεν ἄνω" ἀπὸ δὲ πρά- 
γματος, ὁ ἄσωτος ὃ χρινόμενος ἐπὶ τῷ πατρὶ ἀφανεῖ γε- 

νομένῳ" ἐνταῦϑα γὰρ οὐδὲν ὥρισται, ὃ ποιήσας ὃ ἄσω- 

τος χρίνεται, & ἀλλ᾽ ἡ τοῦ προσώπου ποιότης ἐστὶν ἡ παρ- 

ἔχουσα σύστασιν τῷ ζητήματι" χαὶ περὶ μὲν τῶν ἁπλῶν 
40 στηοχασμὼών ταῦτα, σαφὴ γὰρ τῶν ἁπλῶν χαὶ τελείων πα- 

ραδείγματα" τῶν δὲ διπλῶν ἀτελὴς μὲν ἀπὸ προσώπου 

οὗτος" δύο ῥήτορες πρεσβεύσαντες πρὸς τύραννον χαὶ 
ἐπανελϑόντες πε σράχασιν ἀλλήλους, ὁ μὲν χρυσίον xa- 

τορύττοντα, ὃ δὲ παραπρεσβείας ἀπολογίαν γράφοντα, 
45 xci χατηγοροῦσιν ἀλλήλων" ἐνταῦϑα μὲν γὰρ τὰ μὲν 

πρόσωπα ἰσάζοντα χρίσιν- οὐ δέχεται, ἀλλ᾽ ἀνάγχή ἐχλεί- 

me τὰ TOU προσώπου κεφάλαια, ῥήτορες γὰρ ἀμφάτεροι Ἵ 

χαὶ ἡ ποιότης ἴση, τὰ δὲ πράγματα ἐναλλάττοντα τὴν 

χρίσιν ἐπιδέχεται" “ἐπὶ δὲ τῶν διπλῶν ἀπὸ πραγμάτων" 
20 ἀριστεὺς τέϑνηχεν δ ἐπὶ σημείοις φαρμάκων μητρυιὰν 

ἔχων καὶ αἰχμάλωτον παλλαχίδα, χαὶ ἀντεγκαλοῦσεν .ἀλ- 
λήλαις, ἐνταῖϑα γὰρ ἡ μὲν τῶν προσώπων διαφορὰ τὴν 

χρίσιν ἐπιδέχεται, πρᾶγμα δὲ παρ᾽ οὐδετέρας τῶν κρινο- 

μένων πέπρακται, διὸ ἀτελῆς ἀπὸ πραγμάτων ἐστί" ὃι- 
25 πλοῦ δὲ στοχασμοῦ τέλειον παράδειγμα" ἤρα τις μειρα- 

κίου χαὶ ἀπετύγχανεν καὶ τὸ μειράκιον᾽ ἑταίρᾳ ἐγρῆτο, 

ἀνϑ' ἑταίρας δὲ στρατιώτῃ . ὁ στρατιώτης παρευδοχι- 

μούμενον ἔφη οὐ γρήσειν τὸ μειράκιον" μετὰ ταῦτα ηῦ- 

θηται ἀνῃρημένον τὸ μειρβκιον" οἱ στρατηγοὶ ζητοῦντες 
80 ἀμφοτέρων' οἰκίας εὗρον τὸν μὲν ἐραστὴν εἰκόνα TOU παι- 

δὸς ἔχοντα ἐπὶ τῆς κλίνης καὶ χλαίοντα, τὸν δὲ στρατι- 
Cvm 

- 

4 In cod. manu recentiore superscriptum 'est: ἐτελεύτα. 

S Post στρατιώτῃ Cod. repetit: τὸ μειράκιον. 

[i 
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arp χαϑεύδοντα καὶ ξίφος αὐτῷ παρακείμενον, καὶ ἂν-. 
τελαλοῦσιν ἀλλήλοις. ἔστι δὲ xol ἕτερον. εἶδος τῶν Ói— 
πλὸν, ὃ παρά τισι μὲν ηὕρηται τῶν τεχνικῶν, ᾿ρμογένει 

δὲ οὐχ εἴρηται, ὃ καλοῖσὶ τινες διπλοῦν μονομερὲς, ἐν ᾧ 
jo πράγματά ἔστι χαὶ πρόσωπα κχρινόμεναγ ἐν δὲ τῷ 5 
iripo οὐδὲ τὸ κατηγοροῦν αὐτό" παράδειγμα, Aioxivng 
χαὶ Δημοσϑένης ἐπανήκοντες ἐκ τῆς Φιλίππου πρεσβείας: 
πεφωράχασιν ἀλλήλους, O μὲν χρυσίον χκατορύττοντα, ὃ 

δὲ παραπρεσβεῖὶκς ἀπολογίαν γράφοντα, καὶ “Ὑπερίδης 
ἀμφοτέρων κατηγορεῖ" ἐνταῦϑα γὰρ ἐνήλλακται ὁ τρό- 10 
πος παντελῶς τῷ δύο τὲ εἶναι" φεύγοντα πρόσωπα καὶ 

οὐχ ἐφ᾽ ἑνὸς, ἕν δὲ τὸ. κατηγοροῦν" καὶ περὶ μὲν τῶν δὲ- 
πλῶν ταῦτα᾽ εἰσὶ δὲ καὶ συνεξευγμένοις καὶ συμπεπλεγμέ- — 
yo' χαὶ συνεζευγμένοι μέν εἰσιν, οἷον ὅταν ἐν πρόσωπον 
ἐπὶ δύο διαφόροις ἐγκλήμασι χρίνηται, οἷον φόνῳ χαὶ 15 

τυραννίδι χαὶ τοῖς ὁμοίοις, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ πλουσίου τοῦ 
ἀρινομένου τυραννίδος ἐπιϑέσεως xal φόνου ἐπὶ τῷ τὸν 
γραψάμενον τυραννίδος ἐπιϑέσεως πένητα δοχεῖν δ᾽ ἀνῃ- 
θηκέναι " συμπεπλεγμένοι δὲ, ἔνϑα δύο πράγματα εἶσιν, 

οὐχ ἀμφότερα χρινόμενα, ἀλλὰ εἰς σύνταξιν τοῦ προτέ- 20 

Qv xai τὸ ἕτερον προάγεται, χαὶ αὐτὸ μέν τοι τελείως 

ἐξεταζόμενόν ἐστιν, ὃ τὲ προχατασκευαζόμενος καὶ ὃ συγ- 

χατασχευαζόμενος, xoi € ἐμπίπτων" τῶν δὲ ἑτέρων εἰδῶν, 

τοῦ re ἐξ ἀπάτης καὶ παραδόξου χαὶ τοῦ ὁρικοῦ καὶ τοῦ 
ἀπὸ γνώμης χαὶ δημοκοπίου χαὶ͵ τῶν λοιπῶν ἐφεξὴς ἐροῦ- 25 
μεν" ἀναγκαῖον δὲ χαὶ τὴν διαφορὰν αὐτῶν εἰπεῖν. τῶν 

μὲν οὖν ἁπλῶν πρὸς τοὺς διπλοῦς περεττὸν εἰπεῖν, ὠμο- 

là ται γὰρ, ὅτι ὁ μὲν Eye πράγμα καὶ προύσωπον χρι- 
γομεναον" ὁ δὲ δύο" τῶν δὲ διτλῶν οἱ μὲν εἰσιν GvTEy xÀn- 

ματιχοὶ, ol δὲ κατὰ ἀμγιαβήτησιν" διαπέρονσι δὲ oi xa- 50 
35 » - - ; , ᾿ 

T& ἀμφισβητησιν τῶν ἀντεγχληματιχῶν, ὅτι ἐν μὲν τοῖς 
menn E 

* 

6 Cod. δοκεῖ. 

* 
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ἀντεγχληματιεκοῖς ἀρνεῖται ἑκάτερος τὸ πεποιηχέναε, καὶ 
. περὶ τιμωρίας τοῦ πεποιηκότος ἐστὶν ὃ λόγος, ἕν δὲ τοῖς 

κατὰ ἀμφισβὴ τησιν τὸ πεπορηκέναι ἔχαστος αὑτῶν χα- 

τασχευάξει, καὶ περὶ τῆς δωρεᾶς 0 λόγος" ἐν τούτοις ἐστὶ 

5 xai τὸ ἀντεγχληματιχὸν τοῦ στοχασμοῦ εἶδος τοῦ κατὰ 

ἀμφισβήτησιν. ἔφαμεν εἶναι, ἐν. ᾧ οὔτε περὶ δωρεᾶς ἐστιν 
7 ἀμφισβήτησις ἢ ὁ λόγος ovre ἔγκλημά τί ἐστιν τὸ πε- 

ποιημένον, ἀλλὰ ἀμφισβήτησις ἑ ἑνὸς πράγματος, ὃ τῷ πό- 

τε ἁρμύετει, ὡς ἐπὶ τῶν κληρονόμων καὶ τῶν ἐπιτρόπων 
40 ἀμφισβητούντων τοῦ κλήρου τοῦ utigaxiov, ὅτε φήμη γέ- 
vovev αὐτὸν τετελευτηχέναι. xol τοῦ μὲν κατὰ ἀμφισβή- 

᾿ φησιν xoà ἀντεγχληματικοῦ αὗται διαφοραὶ, τοῦ μὲν ὅτι 

ἀρνεῖται πεποιηκέναι, "τοῦ δὲ ὅτε ὁμολογεῖ". ἐν δὲ τῷ ἀν- 
τεγκληματιχῷ τῷ καλουμένῳ οὐδὲν ποιήσας ἑκάτερος τῶν 

15 ἀμφισβητούντων ἀμφισβητεῖ τοῦ κλήρου" ἐν δὲ τοῖς συνε- 
ξευγμένοις ἕν ἐστι πρόσωπον, τὸ ἐπὲ δύο πράγμασι χρι- 
νόμϑνον, xal οὐ δύο" ἢ τὸ ἐναντίον δύο πρόσωπα ἐφ᾽ t 
πράγματν" τῶν δὲ συμπεπλεγμένων ὅτι δύο εἰσὶ πράγμα- 

“τὰ ἐν ἑνὶ προσώπῳ" τὸ δὲ ἕν οὗ χρίνεται, ἀλλ᾽ εἰρ σύστα- 
40 σιν τοῦ ἑτέρου παραλαμβάνεται, χαὶ τὰ μὲν εἴδη τοῦ 

στοχασμοῦ ταῦτα, xol ἐπὶ τοῦ. ῥητοῦ δὲ dag ἔχει τὴν 
ἐξέτασιν, καὶ τοῖς γε ἐπεσκεμμένοις. τὰ μιχρᾷ πρότερον 
εἰρημένα περὶ τῶν χρινομένων πραγμάτων τὸν συλλοχι- 
σμὸν πάλιν προτίϑησιν, ὃν παραλοχιξύμενος ἐν τῷ περὶ 

45 τῶν πραγμάτων λόγῳ ἔταξεν. πρῶτον μὲν οὖν ἐρήσομιαι 
αὐτοὺς, εἰ οὐκ ἔσται τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς: ἄχρε τέλους" καὶ μὴν 

ἔσται τὸ ἐχποδὼν εἶναι τὸν πατέρα. πάλιν àni τοῦ αὐτοῦ. 

κακουργήματος ἔμξινεν, οὐ γὰρ τὸ ἐκποδὼν εἶναι τὸν πα- 
τέρα ἐστὶ τὰ ἀπ᾽ ἀργῆς ἄχρι τέλους, ἀλλ᾽ οὔτε τοῦτό 

30 ἔσει τὲ ἔγχλημα᾽ τὰ γὰρ ἀπ᾿ ἀργῆς ἄχρι τέλους ἀπὰ τῶν 
σημείων γένεται, xol oux ἀπὰ τῶν ἐγχλημάτων" ἐπὶ γὰρ 
τοῦ ἀφορῶντος εἰς τὴν ἀχῤῥόπολιν καὶ δαχρύοντος αὐτὸ 
τὸ ἀφορᾷῷν καὶ τὸ δαχρύειν ἐστὶν tà ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέ- 

ἿΝ 
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λους, OU τὸ ϑέλειν τυραννῆσαι" ἴσμεν δὲ τοῦτα ἄνωθεν 
γνόντες, ὅτι ὁ στοχασμὸς δύο πράγματὰ ἔχει, τὸ μὲν φα- 
γερὸν xol σημεῖον, τὸ δὲ ἀφανὲς, καὶ ἐγχλήματα οὖν as 
ἀρχῆς «yg. τέλους ἐκ τοῦ φανεροῦ καὶ σημείαν γίνεταε, 
οὐχ ἀπὸ τοῦ ἐγκλήματος᾽ * «0 λέγειν ovv ἐχποδὼν εἶναι καὶ 
τὸν πατέρα οὐχ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλ ove, ἀλλ᾽ & γχλημα. 

᾿Αλλὰ μετάϑεσιν αὐτίας αὑτὸν οὐχ ἀπαιτή- 

σομεν. ἀλλὰ καὶ τοῦτο, εἰ δὲ μὴ, πῶς ἔσται ] 
ἀπολογέα; καὶ ἐνταῦϑα πάλιν παραλογιζόμενος, εἰ 
γὰρ ἣν μετάϑεσις αἰτίας, ἐχρὴν αὐτὸν εἰπεῖν αὐτὴν καὶ 40 
προςϑεῖναι. Ty δὲ λέγειν, ,,6 χαὶ μὴ, τίς ἔσται ἡ ἀπο- 
λογία“; ἐροῦμεν, ὅτε ἐκ τῆς ποιότητος TOU προσώπον" καὶ 
τῆς βουλήσεως xal τῆς δυνάμεώς ἐστιν ἡ. ἀπολογία, OV 

γὰρ ἀνάγκη ix τῆς μεταϑέσεως τῆς αἰτίας γίγνεσθαι τὴμ 

ἀπολογίαν, περιττὰ γὰρ ἤμελλεν εἶναι ὃ τὰ λοιπὰ χεφά- 45 
λαια τοῦ φεύγοντος, εἰ μόνη 7 μετάϑεσις τῆς αἰτίας ἐποίει 

τὴν ἀπολογίαν " ἐροῦμεν. οὖν, ὅτι ἐστὶ μὲν ἀπολογία, οὐχ 

ix τῆς μεταϑέσεως δὲ τῆς αἰτίας" τὸ γὴρ μέγιστον, 0 φη- 

σι χαὶ πιϑανὴν ἀπολογίαν ἔχειν, λέγει γὰρ, »] πιϑανὴ 
ἀπολογία ἀναστρέφουσά ἐστι πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 40 

λους" xol αὑτὸ τρῦτο σημεῖον τοῦ μὴ γεγενήσϑιαικ" λέ- 
γει δὲ τὸ ἐχποδὼν εἶναι τὸν πατέρα am ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 

πῶς ἔγει ἅ εἰπεῖν, καὶ μὴν εἰ ἀνῃρήκειν αὐτὸν, οὐχ ἂν ἦν 
ἰχποδὼν“; ἀλλὰ εὔηϑες" εἰ δέ τις ἐρεῖ, ὅτε δυνάμεϑα τὴν 
Ξπιϑανὴν ᾿ἀπολογίαν ποιήσασϑαι κατὰ τὸ μὴ ἀντιστρέ- 25 

τον xoà τοῦτο ὀρϑῶς ἔχει" καϑόλου γὰρ αἱ μὴ ἀντιστρέ- 
φουσαν πιϑαναὶ ἀπολογίαν ἀχόλουϑοί εἰσι τῷ ἐγχλήμα- 
τι διὰ τοῦ σημείου, ὡς ἐπὶ τοῦ Περικλέους ἀναντίῤῥητόν 
ἐστιν, ὅτε οἱ ϑέλοντες τυραννῆσαὶ ὅπλα παρασκευάξονται, 
χαὶ οἱ ἑταιροῦντες καλλωπίζονται" διὸ xoi φησιν τὰ ἀπ᾽ 30 

ἀργῆς ἄχρε τέλους ὁρικῶς ἐξετάζεσθαι ὡς ἤδη τῶν ση- 

7 Cfr. Ald. p. 434. 1. 11. 8 εἶναι inserui ex Ald. 1. 
16, 9 Cod. ἔχεις. , 
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μείων ἀδικημάτων ὄντων. ἐνταῦϑα οὖν ἡ ἀφάνεια οὐκ 
ἔστιν φανερὸν σημεῖον, ἀεὶ ye παρελάβομεν ἐν τοῖς ζη- 
΄τήμασι τὸ ,νεχρὸς ἀσχύλευτος,“ ἐν οἷς ἂν ἐξ ἐπιβουλῆς 

ϑανᾶτον ἐπάγωμεν" !? οὐχοῦν οὐ δύναται εἰπεῖν, πάντες 
5 μὲν οἱ φονεύοντες: ἀφανεῖς ποιοῦσιν, οὗ μὴν οἱ ἀφανεῖς 

πειρονευμένοι᾽ τυγχάνουσιν, οὐ γὰρ ἀναντίῤῥητόν ἔστιν, 

ὅτι οἱ φονεύοντες ἀφανεῖς ποιοῦσιν, διὸ οὐδὲ ἀχόλουϑον 

τὸ σημεῖον, αλλ᾽ οὐδὲ ὁρικῶς δύναται ἐξετασϑῆναι, οὐ 

γὰρ δύναται εἰπεῖν, ὅτι ἡ ἀφάνεια ϑάνατος, ὅπερ ποιεῖ 

10 ἐν τῷ καλλωπιξομένῳ μειρακίῳ, ὅτι τὸ χαλλωπίξεσϑιαι 

πορνεία, xol τὸ παρὰ γνώμην τῆς πόλεως ὅπλα ἔχειν τυ- 

gavvic. 

. Καὶ J40 ἐν ἅπασι στοχασμοῖς ἧττον ἐσχύ- 
ει, τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅταν ig οἷς ἕτε- 

4δροι πεποιήκασιν ἤ χρίσις" εἰ ἢ μὲν συγχρίνομεν 

τοῦτο δεχόμενοι τὸ ἀφ᾽ ὧν αὐτός Tte ποιήσας χρίνηται, 

δεῖ 5 γὰρ ἧττον εἶναι τὸ ἔγκλημα, t ὃ ἕτερος αὐτῷ ἐπάγει, 

ἢ ὃ αὐτὸς ἑαυτῷ" εἰ δὲ καϑόλου ὡς ἀσϑενὲς αὐτὸ δέχε- 

ται, οὐκ ἔστιν ἀσϑενὲς, ἀλλὰ πάνυ ἰσχύει" 0 δὲ παρακα- 

20 τιών φησιν, ἄντικρυς αὑτὸν ἐλέγχει. παρὰλογιξζόμενός φη- 
σιν, ἄλλως τε xol ὅταν ἄντιχρυς μὴ εἰς αὐτὸν ἀναφές- 
Qurei ̂. ἐνταῦϑα γὰρ ὅλως ἂν δῶμεν τὸ ὅλως ἀμφιβο- 

λίαν ϑεῖναι ἢ οὐχ ἄντιχρυς εἰς αὐτὸν ἀναφέρεσθαι, ἀσί-᾿" 

στατον ἔσται τὸ ζήτημα" ὃ γὰρ αὐτὸς τίϑησι παράδευ- 

25 γμα τὸ τοῦ “Ἀρχιδάμου, ἐξ ἑτέρων, ὡς εἰρήχαμεν, ἔχει 

τὴν κατηγορίαν, ix toU βραδῦναι, ix τοῦ πέμψαι τὸν 
ἹΜελήσιππον, ἐκ τοῦ ἀντειπεῖν, ἅπερ καὶ ἐχτὸς τῆς ὑπο- 
ψίας ἤρκει πρὸς κατηγορίαν" οὐδὲ γὰρ ἔοικε τοῦτο ἐκείς- 
γῳ" τὸ μὲν γὰρ καὶ ὡρισμένον ἔχει πρόσωπὸν xol τὰς 

ΙΝ ον Ut, πρά- 

10 Cod. ἐπάγομεν. 1 Cfr. Ald. p. 435. 1. 24. 2 δεῖ 
et lin. sq. ἢ abest a cod., Post ἑαυτῷ addendum videtur : καλῶς 
λέγει, coll, Ald. p. 455. 1. 25. 
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πράξεις ὡρισμένας, καὶ τὴν ποιότητα TOU ᾿Αρχιδάμου κὰ ὁ 
τὴν βλάβην τὴν ἐχ τῆς μελλήσεως, ἐνταῦϑα͵ δὲ ἡ τῆς ἀσω- | 
τίας ποιότης ἐστὶ μόνη 5 χρινομέγη. . 

Διπλοὺς δὲ ὅταν Αἰσχίνης ἢ Δημοσϑένης 
διπλοῦς μὲν οὖν καὶ ὅταν ἐγχληματιχῶς, οὗ μέντοι οὗτος 5 

χυρίως διπλοῦς xaAsire καὶ γὰρ καὶ οἷ κατὰ ἀμφισβή- 

τησιν διπλοῖ καλοῦνται" ἀλλ᾽ εἰ μὲν γενιχὼς διπλοῦς κα» 

λεῖται "5, καλῶς ἄν εἶπεν, εἰ δὲ ἰδικῶς, διπλοῖ εἰσι μόνον “ 

οἱ Ἦν πρόσωπον ἔχοντες ἐπὶ δύο πράγμασε κρινόμενον, 
ὥσπερ εἰρήκαμεν . ἰδίᾳ γάρ εἰσιν οἱ ἀντεγχληματιχοὶ καὶ 10 
οἱ κατὰ ἀμφισβήτησιν. : ; 

Ἔστιν ἕτερα εἴδη τρία LT TW. στοχασα ὧν, 
ove καλοῦμεν ἐξευγμένους. ἐνταῦϑα ἐμήνυσεν, ὅτι 

τὸ διπλοῦν γένος ἐστὶ xai οὐχ αὑτὸ * εἶδος" οὐκοῦν οὗ 
ἀντεγχληματεκοὶ εἰ μὲν ὡς γένος ἐχλήϑησαν, εὖ ἂν ἔχοι, 15 
εἰ δὲ αὐτοὶ, οὐ κυρίως εἰσὶν διπλοῖ, ἀλλ᾽ οἱ" ἐπὶ δύο éy- 
χλήμασιν ἔχοντες ὃν πρόσωπον χρινόμενον, κἄν ὅμρια, 
ὦσιν τὰ ἐγκλήματα, ὡς ini τοῦ πλουσίου τοῦ χρενομένου 

ἐπὶ τοῖς δύο φόνοις , ἐπειδὴ ἀνεβάλετο τὸν μηνυτὴν TOU 

πρώτου φόνου xal εὕρηται "kal αὑτὸς νεχρὸς ἀσχύλευτος. 40 

48λον δὲ, ὅτι xal ἐκ τῶν ἄλλων, τῆς ὑπο- 
γοίως τοῦ ἀνδρός" 5 λόγῳ φϑάσαντες εἰρήχαμεν,. 
or, ἄδηλον δήλῳ οὐδέποτε κατασχευάξεται, δύο ἀεὶ OnÀo 
ἐστιν, ἑκάτερα οὐ δύνανται ἀλλήλων εἶναι κατασχευαὶ μὴ 
ἔχοντα ἄλλα δηλα" δεῖ οὖν ἔξωϑεν εἶναι τὸ σημεῖον ; ἢ 28 

τὴν ὑπόνοιαν τοῦ ἀνδρὸς ἢ τὸ λυϑῆναι αὑτὸν, ἤ τι τῶν 

τοιούτων ἐπεὶ αὐτὰ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἀποροῦντα ἑτέρας ἀπο- 
δείξεως οὐκ ἂν συσταίη. 

Ὁ. ἀπὸ γναμὴης στοχασωὸς παρὰ τούτους 

ἐστίν. 6 Ζητεῖται δὲ, τί διαφέρει ὃ ἀπὸ γνώμης στο- 30 

χασμὸς συγγνώμης". d y&Q sig μίαν ἀναφέρει, ἔσμεν δὲ 

3 Ald. καλέσαι. 4 Οοὰ, αὐτόν... δ ἀλλ᾽ οἱ inserui ex 
Ald. p. 451. 1. 3. 6 Post ἐστὶν in cod. cet 9. 

Rhetor. V. . 190 
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ὅτι xal ἡ μανία συγγνώμην ποιεῖ, ὡς ὃ ἐν μανίᾳ τὼν 
πατέρα τυπτήσας xci ἀνενεγχὼν xol χρινόμενος, τέ δεοέ.. 
σει; ἐροῦμεν, ὅτε ἐν συγγνώμῃ ὁμολογούμενόν ἐστι τὸ στεί.. 
Soc, ἐφ᾽ ὃ ἀναφέρει τὴν αἰτίαν, ἐν δὲ στοχγασμῷ αὐτὼ 

& τοῦτο ζητεῖταε, εἰ ἐμαίνετο, καὶ ἔστε τοῦτο ἀμφίβολον κεεὶ 
χφεασχευϊς δεύμενον, ὅτε μόνους ὁ τεχνεχὸς οἶδεν GYOyex— 
σμούς" εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροί τινες στοχασμοὶ, ὃ τε παράδο.- 
fog καὶ ὃ x«t ἀμφισβήτησιν ὡς ἐπὶ τῶν χληρονόμων 

- xai ἐπὶ τῶν ἐπιτρόπων ἀποδημούντων ; περὶ τὴ οὐσέες 
40 τοῦ ἀποδημοῦντος παιδὸς, Ott φήμῃ γέγονεν ἐπ᾽ αὐτὸ» 

τετελευτηχέναι" ἐπεπλέχονται 7 δὲ στοχασμοὶ xai. ἑτέραες 
στάσεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ óyrguarog* διδύμων ἀδελφῶν ὁ 9 ἕτε-- 
θος ἐφυγαδεύθη , συνε ξηῆλϑεν αὑτῷ χαὶ ὃ ἕτερος, μετὰ 
ταῦτα ἐλθόντα αὑτὸν 0 στρατηγὸς περιτυχὼν ἀπέχξεενε 

15 xoi χρίνεται φόνου, 0 δὲ ἀξιοῖ τὴν ἐπὶ τοῖς ἀχουσέοες 
δοῦναι δίκην. iytavO a δὲ ἐπιπλέχεταε ὃ ὅρος, ριζομένου, 
τί τὸ ἀχούσιον, TOU χατηγόραυ" δηλον, ὅτε ὡς ἀχούσιον 
ἄν εἴη τὸ βέλος ἀφέντα σχοποῦ μὲν ἀποτυχεῖν, ἐπ᾿ ἄνδρες 
δὲ χατενεχϑῆναὶ τὸ βέλος, i ἵππον ἐλαύνοντα χαϑελεῖν. μὲν 

20 πάλῃ xci τὰ τοιαῦτα" εἶτα ὃ στοχασμὸς, εἰ ἐγνώρισεν, cd 
ἡγνόησεν, xcà ἐγεκαῦϑα μὲν τὸ ὁρεχὸν μόνον ἐμπίπτει x&— 
᾿φαάλαιον, εὑρίσχεται δὲ χαὶ τέλειορ d dooc μελετώμενος κεκὶ 
τέλειος στοχασμὸς ὡς ἐπὶ τούτου" μειράχιον ἠπείλησε 
πορνεῦσειν ἐντὸς δέχα ἡμερῶν, δὲ μὴ εὐπορήσειεν" ἐν ταῖς 

45 δέχα ἡμέραις χλῆρος αὑτῷ χαταλέλειπται xal οὐχ ἐπόρ.-- 
γευσε, χαὶ χωλύεται λέγειν" ἐνταῦϑα γὰρ τέλειος ὅρος 
χατασχευάζξεται, ὅτι τὸ χηρύξαι, τὸ ἀναισχυντῇσαι σορ-- 
veias ἐσεὶ, χαὶ μετὰ τὸ πάντα τὰ χεφάλαιαι ἐξεεασϑῆναε 
τοῦ ὅρον ἀναφύεται τὸ στοχαστεχὸν, εἰ ἐπόρνευσεν" m 

80 " μεταϑεσις τῆς αἰτίας, διὰ τὸ ἀναγχάσαε τοὺς οἰχείους 
εὐπορίαν μοί τινα δοῦναι αἰσχυνομένους τοῦτο ἐποίησα. 

7 Cfr. Ald. p. 468. 
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Ἐπιπλέχεταει ἀντιλήψει, ὡς imi τούτου, ἀτίμῳ δίκης ov* 

μέτεστιν, ἄτιμος εὑρὼν τὴν γυναῖχᾳ ἑαυτοῦ μοιχευομένην 
ἕπεται τῷ μοιχῷ χλαίων, χατέλευσεν ὁ δῆμος τὸν μοι- 
go» καὶ κχρίνεται δημοκοπίσυ" ἐνταῦϑα γὰρ μετὰ τὸ - 
ἀντιληπτικὸν, ὅτε ἔξεστί μοι δαχρύειν, καὶ ἀνεύϑυνα τὰ 5 

δάκρυα ἀναφύεται στοχαστιχὸν, , πότερον διὰ τὸ μὴ δύ- 
χασϑαι δικάζοισϑαι ἔκλαιεν ἢ τῇ ἀληϑείᾳ ϑόρυβον. βου- 
λόμενος ποιήσασϑαι καὶ ἐκκαλέσασθαι πρὸς ὀργὴν τὸν 
δῆμον. ᾿Βπιπλέχεται δὲ στοχασμὸς xol νομικῇ στάσει, 
énto καὶ διανοίᾳ, ὡς ἐπὶ τούτου" φυγάδες πολλοὶ συνδρα- 10 
μόντες ἐν πόλει συνέσχον τιγὼ ὡς ἐπὶ τυραννίδος, στρα- | 
τηγὸς χατὰ τὸν γόμον TOY χελεύοντω τοὺς φυγάδας ἄγνα»- 

ρεῖν ἀπέκτεινεν αὐτοὺς xol ἀφῆκεν τὸν χατεχόμενον, με- 
τὰ ταῦτα ἐχεῖνος ἐτυράννησεν ἀφεϑ εἰς" .XataAvO sia ne 

τῆς τυραννίδος κρίνεται συνειδύτος 0 στρατηγός" ἐνταῦ- 15 

Da γὰρ ἐν τῇ μεταϑέσει λέγσντος τοῦ στρατηγοῦ κατὰ 
τὸν νόμον πεποιηκέναι ἀναφύεται τέλειον ῥητὸν καὶ διά- 
you λέγοντος τοῦ χατηγόρου, ov τοὺς εὐεργέτας οὐδὲ 
τοὺς ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς πόλεως χατιόνταρφ, ἀλλὰ τοὺς 7 

καταφρονήσει τῶν νόμων ὃ γόμος ἀναιρεῖσθαι κελεύει. 10 
ἔστιν ἕτερον εἶδος στοχασμοῦ τὸ ἐδαπάτης ᾽ δικαστηρίου, 
ὡς ἐπὶ τούτου" ἐγράψατο 0 πλούσιος τὸν πένητα ξενίας 
καὶ εἶλεν" μετὰ ταῦτα λοιμοῦ γενομένου ἔχρησεν 0 ϑεὸς, 

παύσασθαι τὸν λοιμὸν εἰ πολίτης ἑαυτὸν ἀποσφάξαι 
ὑπὲρ τῆς Μόλεωθ᾽" ὃ πένηρ ἀχούσας εἰσῆλθεν εἰς τὴν πό- 49 

λιν, !? ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν, ἐπαύσατο 0 λοιμὸς, χρίνεται 
ἐξαπάτης διχαστηρίου ὃ πλούσιος" ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ 

ὁ δημοχοπίου" ** ὅταν τις εἰπὼν ἢ ποιήσας τι εἰς 13 86- 

8 ov μέτεστιν, ἄτιμος Cod, per lac. om,, restitui ex Ald, 

p. 469. 1. 22, 9 Cod. constanter ἐξ ἀπάτης. ut Ald. p. 471. 

10 In cod, superscriptum est: ἐν t; πόλει. —— 11 Cod. constan- 
ter: δημοχομπίου, infra ἐδημοκόμπησεν. 13 τι εἰς Cod, per 

lac. om. , restitui ex Ald, p. 471. 1. 1. ' 

10.. 
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ὀυβον καὶ τὸ ποιῆσαί τι προαγάγοι.. οὗ παράδειγμα τοῦ.- 

το πρεσβευτὴς ὑπέστρεψεν. εἰς τὸν δῆμον, μελαγειμονῶν 

καὶ ἐρωτώμενος ἔφη μεμοιχεῦσϑαι τὴν γυναῖχα αὑτοῦ 

καὶ ἐπέδειξεν τὸν μοιχὸν, μετὰ ταῖτα χρίνει τὴν γυναῖκα 

δ μοιχείας καὶ οὐχ εἷλε, καὶ κρίνεται δημοχοπίου" ζητεῖται 

. yàg ἐνταῦϑα, πότερον ὅντως ἐδημοχόπησεν ἢ μεμοιχευ- 

μένης τῆς γυναιχὸς τοῦτο ἐποίησεν" ἔστιν ἐν τούτοις ὃ 
ἐξαπάτης δήμου, ὡς ἐπὶ τούτου" ῥήτωρ ἔπεισε πόλιν πα- 
θασχευάσασϑαι, ὡς ἐπιόντων τῶν πολεμίων, οὐκ. ἐπῆλϑον 

40 οἱ πολέμιοι xai χρίνεται ἐξαπάτης᾽ δήμου" διαφέρει δὲ 
οὗτος τοῖ δημοχοπίου χαὶ τοῦ ἐξαπατὴς δικαστηρίου, ὅτε 

ἀντιστάσει ἐπιπλέχεται λέγοντος τοῦ-ῥήτορος, διὰ τοῦτο 

μὴ ἐπεληλυϑέναι τοὺς πολεμίους διὰ τὸ γνῶναι ἡμᾶς 
παρεσχευασμένους καὶ εὐεργεσίαν τοῦτο προβάλλεται, ἐν 

45 ἐκείνοις δὲ οὐδεμίαν εὐεργεσίαν οὐδέτερος δύναται δεῖξαι, 

οὔτε ὃ TO δικαστήριον ἐξαπατήσας οὔτε ὃ τὸν δῆμον χοι- 

μίσας" ἐστὶ μὲν γὰρ στοχαστικὸν, πότερον σχηματίσα- 
σϑαι βουλόμενος ἢ βλάψαι τὴν πόλιν τῇ ἀληϑείᾳ νομί- — 
σας ἐπιέναι πολεμίουξ ἔπεισε παρασχευάσασϑαι, εἶτα τὸ 

20 ἀντιστατικὸν ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας ἀναφύεται τοῦ 
ῥήτορος λέγοντος, ὅτι xol ἐχτὸς πολεμίων χρήσιμος ἢ 

παρασκευὴ , Καὶ τοῦτο αὐτὸ ἀπέστησε τοῦ πολέμου τοὺς 
ἐναντίους, τὸ γνῶναι παρεσχευασμένους ὑμᾶς. Εἰδέναε 

δὲ χρὴ, ὡς ὅταν αὐτὸς ἐπαγγειλάμενός τι ποιῆσαι μὴ 
25 ποιήσῃ οὐχ ἔστιν ὃ στοχασμὸς , ὡς ἐπὶ τούτου" ὑπέσχετο 

Κλέωμ ἐντὸς τριάκοντα ἡμερῶν ἀγαγεῖν τοὺς τριακοσίους 

τοὺς ἐν Πύλῳ δεδεμένους, οἷς ἐν πλείοσιν ἤγαγεν, xpi- 

yet ἐξαπάτης, ἐνταῦϑα γὰρ αὑτοεέλειος 0 ὅρος ἐστὶν, 

τί τὸ ἐξαπρτῆσαι, πότερον ἐν εἰρήνῃ , ἢ ἐν πολέμῳ, ὅπου 

80 γε ἄδηλα τὰ τῶν πολεμίων 83 πράγματα, καὶ ov δύναται 
τέλειος στοχασμὸς ἀντιστάσει συμπλέχεσϑαι, 1^ xo) xata 

15 Cod. πολέμων. Ald. πολεμίων. 14 Cod. συμπλέκεται 
et μελετᾶται. 

"- 
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πάντα τὰ τῆς ἀντιστάσεως μελετῶσϑαι χεφάλαια" καὶ. 
ὕστερον τὸ στοχαστικὸν οὗχ ὡς ἐπὶ τοῦ ῥήτορος μόνον 
ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας, ὡς ἐπὶ τούτου" τύραννος 

ἐχήρυξε χρῆσϑαι δορυφόρῳ ὃς ἂν ἑαυτοῦ τὸν πατέρα 
ἀποχτείνῃ" νεανίσχος ἀνενεγχὼν αὐτῷ γέροντος »εφαλὴν 5 
ἐγένετο δορυφόρος καὶ ἀπέχτεινεν αὐτόν" καὶ μετὰ ταῦτα 
χρένεταν φόνου τοῦ πατρός" ἐνταῦϑα γὰρ ἡ ἀντίστασις 

τελεία, ὅτε τὴν τυραννίδα καϑεῖλον, καὶ τὸ ἐν τυραννίδι 
πραττόμενον, κἂν βλαβερὸν ἣν, ἐπὶ τῷ καταλυϑῆναι αὖ- 
τὸν συγχεχώρηται" ἄλλως τε οὔτε πέπρακταί μοι τὸ ἔρ- 10 
γον καὶ ἀναφύεται στοχασμός. Εὕρηται 1" καὶ συγγνώ- 
pn συμπλεχόμενος ὁ στοχασμὸς, ὡς ἐπὶ τοῦ ὡραίου μει-΄. 
ραχίου. λῃσταὶ τὴν μητέρα ἔλαβον xol πλεύσας πρὸς 
αὑτοὺς ἐλύσατο αὐτὴν καὶ κωλύεται λέγειν" ἐνταῦϑα γὰρ 
μετὰ τὸ συγγνωμονικὸν , ὅτι ὑπὲρ. μητρὸς πᾶν ὁτιοῦν 15 
ἐχρῆν ποιῆσάι, xal ἄρνησις ἕπεται, τὸ μηδὲ ἡταιρηχέναι 

αὐτὸν, ἀλλὰ ἄλλως τοὺς λῃστὰς ἐλεήσαντας ἀφεῖναι. 

Περὶ 900v. 

— Δεύτερος τῶν λογικῶν στάσεων ὃ ὅρος τέταχται. Τί- 
γὲς δὲ τοιοῦτον συλλογισμὸν παραπλάττουσιν φιλονεικοῦν- 20 
τες δεικνύναι μηδὲ ὅλως στάσιν εἶναι Ἐ τὴν ὁρικὴν λέγοντες, 

ὅτι πᾶν πρᾶγμα ἢ ̓φανερόν. ἐατιν ἢ ἀφανὶς, χὰν μὲν ἢ ἀφα- 

γὲς, στοχασμὸν ποιήσει, ἂν δὲ φανερὸν, ἢ γέγονεν ἢ μέλλει" 

ἐὰν μὲν οὖν γέγονε τὴν ποιότητα ποιεῖ , ἐὰν δὲ μέλλει, — 
τὴν πραγματικὴν, στε χώραν ὃ ὅρος οὐχ ἔχει. τοῖτο 25 
δὲ σφόδρα εὔηϑες" διὰ μέσου γὰρ" τοῦ ἀδήλου καὶ τοῦ 
μέλλοντος τὸ γεγενημένον, «ἀτελὲς δὲ ἐν ὅρῳ ὅρος γίνε- 

ται, οὗ γὰρ εἰ ἔστιν τι δῆλον, τοῦτο καὶ τέλειον, ἀλλ᾽ 
εἴ τι τέλειον, πάντως δῆλον, ὅτε καὶ ἄλλως συλλογισμὸν 
nÀéxovci»* οὗτι δὲ Ó ὅρος ἀρνεῖται τὸ ἐπιφερόμενον 59 

45 Cfr, Ald, p. 470, 1.7. 1 Cfr, Ald. p. 478. 1. 30. 
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σώσομον ἀπόφασιν εἶναι τῶν ἀδιχημάτων ἐχβάλλουσιν. 
wi. τῶν κατὰ ἀμφισβήτησιν καὶ τῶν κατὰ αἴτησιν προ- 
Mo, ἐν οὐδετέρῳ γάρ ἐστιν. ἀδίχημα . ἄμεινον οὖν εἰ- 
WA Or. τῶν εἰρημέμων ἐν τῇ χαταστάσει σύντομος 
πόφασις" ἀντὶ γὰρ τῶν ! καπὰ αἴτησιν ὅρον μελετῶμεν" 5. ] 
X καταστάσει λέγομεν χατορϑώματα, χαὶ συντόμως 

πθφαινόμεϑα , ὅ τι οὖν ἐστι τὰ προσχτήσασϑαι πόλων, 

wy ὡς δεὶ τὴν δωρεὰν λαβεῖν" καὶ ἐν τῷ κατὰ ἄμ- 

ἡαβήτησιν, »ἀνήρηχα τοίνυν τὸν τύραννον καὶ τὴν τοῦ 

υβαννοχτόνου διρϑὰν δεῖ μὲ λαμβάνϑδιν." xol αὕτη ἐστὶν 40 

οβολὴ ovx à ὅρῳ püvov, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ παντὸς πρά- 

aros, πάσηρ στάσεως. εἴρηται δὲ προβολὴ παρὰ τὸ 

j* πρότασιν ἔχειν τοῦ πράγματος χαὶ ὥσπερ προτείνεϊν 
ι φεῖς δικασταῖς, περὶ οὗ δεῖ αὑτοὺς χρῖναι , καὶ ἔστιν 

προβολὴ κυρίως τὸ συνέχον, xo ὅπως οὐχ ἔπεσεν ἐν | 

᾿ψασμῳ, εἰψήκαμεν. 
Ὁ ὅρος ̓ ὁμώνυμός ἐστι τῇ στάσει" δεύτερον δέ 

JW» ἤτοι πρῶτον , δοιχδ᾽ δὲ αἰνίγματι τὸ λεγόμενον" 

ραῦμεν οὖν, ὅτι δεύτερον μὲν, ὅσον χατὰ ἀπαρίϑμησιν 

ὧν χεφαλαίων, ἐπειδὴ ἡ προβολὴ πρώτη, τρίτον δὲ κα- 20 

“ἃ ἐξέτασιν οὐχ ἔχει, οὐδὲ χατασχευὴν, ἀλλὰ πάντα τὰ 

“φάλαια τῆς προβολῆς ἐστιν ἐξέτασις καὶ κατασχευὴ 

μὰ παρά τισιν οὐδὲ κεφάλαιον εἶναι δοκεῖ, ἐπειδὴ μὴ 

σώζει, τὴν χεφαλαίου φύσιν" πᾶν γὰρ κεφάλαιον οὗ δ- —— 

ata, μὴ ἔχοιν ἐξέτασιν ἰδίάν περὶ τῆς αὐτοῦ φύσεως" 5 
αὕτη δὲ μόνη ἰδίαν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν ἔχει, ἀλλὰ διὰ πάν- — 
των αὐτὴ χατασχευάζεταὶ' διὰ τοῦτο οὖν αὐτὴν ἐκάλε- 
60» τινες πρότασιν χεφαλαίων ἤτοι ἀφορμὴν ἀποδείξεως. 
Ti, δὲ διαφέρει ὃ ὕρος τὸ χεφάλαιον τοῦ ὅρον τῆς 
στάσεως; ἐροῦμεν, ὅτι ὁ μὲν ὅρος τὸι κεφάλαιον iy τῇ 30 
προτάσει ἑαυτοῦ τὸ συμπέρασμα ἔχει, οἷον τυμβωρύχος 

; 

3 τῶν Cod, om. 4 Cfr. Ald. p. 481. 1. 26., 
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lori» ὁ ἀφῃρημένος ἱμάτια καὶ χόσμον τοῦ νεκροῦ" ἐγ εὖ 

δὲ οὐχ ὑφειλόμην, οὐχ ἄρα τυμβωρύχος" ἡ. δὲ στάσις ἃ 
ὅρος, ὅτε διὰ πάντων τῶν χεφαλαίων᾽ τὸ συμπέρασμα 
ἔχει". xal ἔτι ὃ μὲν ὅρος ἢ στάσις χατασχευάξεται, Q δὲ 

ἃ ὅρος τὸ κεφάλαιον. κατασκευάξδες | 

Ανϑοριεσμῷ" avayxaloy τοῦ. φεύγοντος tà παρει- 
μένα. πρὸς ἀπόδειξιν, τοῦτο δέ ἐστι μὴ δεῖν χαλεῖσϑαε" 
τὸ γεγενημέγον, παρενεγχόντος, τὸν χατήγορον ἀπὸ τῶν 
πεἠραγμένων ἀνϑορίσασϑαι J τὸ δεῖν αὐτὸν ὁμοίως εἶναε 

áo τόδε τι. γίνεται δὲ ὁ μὲν ὅρος ἀπὸ τῶν παρειμένων ^ 

ὁριξομένου τοῦ φεύγοντος, & μὴ πεποίηκα ταῦτα μόνον 

εἶναι χυρίωρ᾽ ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ͵ “ατηγορουμέναυ ; 
ἀναγκαίως ὃ διώχων τὰ πεπραγμένα προφέρει, ἵνα καὶ ἃ 

ἡ γύσις τοῦ ὅρον σωϑῇ, τοῦτο γάρ ἐστιν C ὅρος, τὸ βιά- 
46 ζξεσϑαι τὸν κατήγορον ἢ τὸν αἰτοῦντα τὸ φύσει ἀτελὲς 

δεικνύναι τέλειον. χαὶ τὸ πεπραγμένον μηδενὸς ἑτέρου. 
δεόμενον: ἀναγκχαῖον δὲ ἣν ix τῶν πεπραγμένων ἀνϑο- 
θίσασϑαι χαὶ κατασχευάσαι, ὅτε TOLOVÓE τι ἁρμόξει πρὸς 
τὴν τοιάνδε χλῆσιν. Εἴρηται δὲ ἀνϑορισμὸς. ἀπὸ τῆς 

40 χρείας, ἐπειδὴ ἐναντία τῷ προορίσαντι ὁρίζεται καὶ εἰσὶν 

' ὥσπερ δύο ὅροι. Διὰ τί μὴ ὁ ὅρος ἀνθορισμὸς λέγεται, 
ἀλλ᾽ οὗτος; ἔνϑεν 'δὲ ζητοῦμεν, si δὲ δύο δρίζονται, ὃ 
μὲν τὰ παρειμένα ἁρμόζοντα πρὸς τὴν χλῆσιν, ὁ δὲ τὰ 
πεπραγμένα" διατί μὴ ὃ πρῶτος ἀνϑορισμὸς λέγεται; 

35 λέγομεν, ὅτι οὐδέποτε δύναται συστῆναι ἀνϑορισμὸς μὴ 

'προηγησαμένου ὅρου" ὁ πρῶτος τεταγμένος τὸ χύριον 
ἔσχε τοῦ ὀνόματας, ὁ δὲ ἐναντίος ix τῆς ἐναντιότητος 

εἴληφε τὸ ὄνομα" oli γὰρ δύο ὅροι εἰσὶν ὁ εἷς τοῦ φεύ- 
γοντος, xol O εἷς τοῦ διώχοντας" καὶ διὰ Tí μὴ O εἷς 

80 τοῦ φεύγοντος ἀνϑορισμὸς καλεῖται, ἀλλ᾽ οὐκ ὄντος ; ὅτε 
ὅπερ φϑάσαντες εἴπομεν, αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ viv γένεσιν 

δ Cod. δὲ, Ald. p. 482. 1. 22. καὶ. - ͵ 
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ὁ ἀνθορισμὸς οὐκ ἔχει, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ τὸν πρότερον Opi- 
σασϑαι ἀναφύεται ὃ ἀνϑορισμός" διὸ. ἀναγκαῖον ἦν, ν 

ἐχεῖνο μὲν προτείνοντᾳ ὅρον κληθῆναι, τοῦτον δὲ ava- 
τρέποντα ἀνϑορισμόν. E 

᾿ὩΣυλλογεσμὼ" περὶ τοῦ συλλογισμοῦ πλείστη δια- 5 

φορὰ πᾶσι τοῖς τεχνικοῖς γεγένηται" xoi πρῶτον εἴπωμεν 
αὐτοῦ τὴν φύσιν, καὶ οὕτω τὰ τῆς ἀντιλογίας ἐξετάσω 
μεν, ὁ μὲν οὖν συλλογισμὸς τοῦτό ἐστιν, ὅτι οὐδὲν δια- 
φέρεε τόδε τι πεπραγμένον τοῦ μὴ πεπραγμένου, καὶ ὃ 

ὁρίζεταε 0 φεύγων πρὸρ τὸ δεῖν κληθῆναι τὸ ὄνομα, 10 

τοῦτο βιάζεται ὁ συλλογισμὸς τὸ πεπραγμένον δεικνύναι 
σημαίνειν" χαὶ ἡ μὲν ἐργασία- αὕτῃ τοῦ συλλογισμοῦ" 

τινὲς μὲν γὰρ τῶν τεχνιχῶν λέγουσι μὴ δεῖν τὸν συλλο- 
γεσμὸν & μὴ μετὰ τὰ πρός τι καὶ τὴν πηλιλότητα τατ- 
τεσϑαι, εἰ γὰρ τὸ πρός τι x&V ἡ πηλιχότης καὶ αὑταὶ 48 
κατασχευαΐ εἰσιν, ὁ δὲ συλλογισμὸς συμπέρασμα κατα- 
σχευῆς, ὀφείλει 0 συλλογισμὸς μετὰ πᾶσαν τὴν κατα- 
σχευὴν ταττεσϑαι" ἐπειδὴ ἐπεραίωσαρ τὸν ἀνϑορισμὸν 

xai ἐδειξας ταὐτὸν ὄντα, περιττὸν τὸ πρός τι χαὶ ἡ πη- 

λικότης. τινὲς μὲν οὖν, ἕπερ ἔφην, τελευταῖον αὑτὸν 30 ^ 

τάττουσι, τινὲρ δὲ μετὰ τὸν ἀνθορισμὸν, καὶ ὅσοι μὲν 
μετὰ, πάντα ἀεφάλαια ; 10 προειρημένῳ χρῶνται λόγῳ, 

ὅσος δὲ μετὰ τὸν ἀνϑορισμὸν, τούτῳ χρώνται τῷ λόγῳ͵ 

'O συλλογισμὸς αὑτὸς καϑ' αὐτὸν ovx ἔστε χεφάλαιον, 

οὔτε γὰρ ἐν αὐτῇ τῇ στάσει, οὔτε ἀλλαχοῦ αὐτὸς xaT αὖ- 25 
τὸν γένεσιν ἔχει,5 ἀλλ᾽ ὁ συλλογισμὸς δύο προτασεών ἐστιν 

εἰς 6) συναγωγὴ κατασχευάξουσα , ὅτι τόδε τοῦδε οὐδὲν 
διαφέρει" ἐπειδὴ οὖν 0 ὅρος πρότασίς ἐστιν ix τῶν παρειμέ- 

yu, καὶ ὁ ἀνθορισμὸς πρότασίς ἐστιν ἐχ τῶν πεπραγμένων, | 
συλλογισμὸς ἠχολούϑησε τῶ ἀνϑορισμῷ, εἰς ἕν συνάγων 30. 

τὰς δύο προτάσεις, ὦστε τεχνιχώτερον αὐτὸν 7 τάττουσιν 

6 ἔχει Cod. per lac, om, 7 Cod. αὐτῷ, 
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οἱ τάττοντες αὐτὸν ὡς ἑπόμενον τῷ ἀνϑορισμῷ, οὐ γὰρ 
ἠδύνατο μετὰ δύο χεφαλαίων ἐξέτασιν τάττεσθαι, , φύ- 
σιν μὴ ἔχων χαϑ' ἑαυτὸν μὴ ἐν ταῖς προτάσεσιν, axo- 

λουϑότερος οὖν, ἵν᾽ ἐν ταῖς πρότασεσιν ἀγάγῃ, xal eru 

5 ἐνταῦϑα μὲν κείμενος ἀποδειχτικώτερον ποιεῖ τὸν λόγον" 

μετὰ δὲ πρός τι χαὶ τὴν πηλικότητα χαὶ πρός. τι χαῖνον 

καὶ ὕπειον" ἔσμεν γὰρ, ὡς αἱ συναγωγαὶ κατ᾽ αὑτὸν. 

γινόμεναι πίστιν παρέχουσι καὶ ἀπόδειξιν, μετὰ μέσα 

δὲ ἄλλα λήϑην ποιοῦνται ἀχροατῇ. εἰδέναι χαὶ τοῦτο 

40 δεῖ, ὅτε οἱ τεχνιχοὶ παντες, εἰ xal μὴ φανερῶς λέγουσιν, 

^ ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως τοῦ συλλογισμοῦ δεικνύουσε μὴ 

ὄντα ἀὐτὸν κεφάλαιον" ὅταν γὰρ τὸν ἀνϑορισμὸν συλ- 
λογισμὸν ἐχάλεσεν, ὥσπερ xol αὐτὸς ὁ ᾿Εραογένης ἐπὶ 

ο΄ φρλλοῖς φαένεται λέγων, ,,τέμνεται ἡ στάσις ὅρῳ, συλ- 
45 λογισμῷ," τὸ συμπέρασμα τοῦ ἀνϑοριαμοῦ ὄνομα τῷ ἂν- 

ϑορισμῷ ποιησάμενος . ἐπειδὴ yap 7 χατασχευὴ TOU 
συλλογισμοῦ διὰ τοῦτο γίνεται, διὰ τὸ συμπέρασμα τοῦ 

ἀνϑορισμοῦ, αὐτὸ τοῦτο οἶδεν ὃν τὸ κεφάλαιον" πῶς 

οὖν ἠδύνατο διαιρεϑῆναι καὶ μετὰ μέσα ἕτερα κεφά- 
20 λαία ταττεαϑαι; 

Γνώμῃ νομοϑέτοιυῃ" xoi τοῦτό τινες αἰτιῶνται 
σφόδρα, ὅτι ἐφεξῆς ἡ γνώμη τοῦ νημοϑέτου τέταχται 
'κοινὴ οὖσα καὶ, ἀμφίβολος, ἀφ᾽ ἑχατέρονυ γὰρ πρὸς τὸ 

οἰχδῖον συμφέρον ἐξοτάξεται καὶ μὴ τὸ πρός τι ἢ 7 πη- 
25 λιχότης τὰ ἔτι πρὸς τὸν ὅρον καὶ τὸν ἀριϑμὸν ἔχοντα" 

τὴν κατασχενὴν, καὶ ὅτε πρὸς “ούτοις ἕτερον πταῖσμα, 

ὅτι πρός τι μὲν καὶ πηλιχότης “ἀναμφιβόλως εὑρίσχεται, 

γνώμη δὲ νομοϑέτου σπανιάχις χαὶ μήπω ους 
εὑρέϑη ἐν τῷ ζητήματι κείμενος, καὶ ἡνίχα ἤλθομεν" 

80 εἰς τὸ τοῦ εὐνούχου ζητῆμα, δεικνύομεν, Ort οὐδὲ ἐχεῖ 

ἁρμόττει. 'ἄμξιναν avv πρῶτα τὰ ἀποδειχτικὰ χεφάλαια, 

8 brevis lac. est in codd. ὦ Cod, ἔλϑομεν. 
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τὸ πρός τι καὶ τὴν πηλιχάτητα ταγῇναι, καὶ οὕτω τὰ 
περετεὰ xai μὴ ἀεὶ ἐμπίπτοντα , καὶ οἱ μὲν τάττοντες 
αὐτὴν τελευταίαν τούτῳ τῷ λάγῳ τάττουσιν, ὁ δὲ 'Ep- 
μογένης τὰς ἀτέχνους πίστεις (Gyvoorépag οἶδεν τῶν ἐν- 
τέχνωγ". ἐπειδὴ οὖν Q νόμος ατεχνός ἐστι, πίστιν ἐπή- δ 

γαγε τὴν τοῦ χομοϑέτου γμῴμην, “καὶ γὰρ μάλιστα οἱ 
διχασταὶ τοῖς νόμοις προσέχουσι , Xel περιττὸν αἱ ἀπο- 
δείξεις, ὅταν ἔχωμεν μόμους ἀυνηγοροῦνταςρ᾽ εἰχότως οὖν - 
ἐφεξῆς τὴν τοῦ νομαϑέτου γνώμην ὡς xal πιϑανῳωτέραν 
χαὶ palate πείϑουσαν ἐπήγαγε πρός τ Τῷ Eouoyéva 10 

xoi τῷ Miwoyxumo φιλονεικία πολλὴ χέγονε περὶ τὴν 
τάξιν τῶν κεφαλαίων καὶ σχεδὸν πᾶσι τοῖς τεχνικοῖς, | 

τῶν μὲν τὴν πηλιχότητα ταττόντων, ἐνίων. τὸ πρός τι. 

εἴπομεν οὖν τὴν ἑχάστου φύσιν" τὸ πρός τι ὑπερβολε- 
χὴν τάξιν ἔχει, ἢ δὲ πηλικάτης ἁπλῆν, τὸ μὲν γὰρ πρός 15 

τι: πρὸς τὸν ὅρον toi ψεύγουτος, γίνεται" | λέγοντος ἐχείνου 

μὴ τόδε εἶναι, ἐπάγει συγχριτιχὼς τὴν ὑπόϑεσιν. λέγοντος 
. Muóiov, μὴ εἶναι δημόσιον ἀδίκημα τὸ τυπτῆσαι, Apno- 
σϑένης δὲ xci μεῖξόν φησι xoi ἀσέβειαν. εἶναι αὑτό" ἡ 
dà πηλιχότης ἁπλὴν ἔχει τάξιν, αὔξησιν μόνον τοῦ ἀδι- 20 

χήματοβ,.- ἐχρῆν οὖν ἄρα τὴν πηλικότητα, τάττειν, ἵνα 

ὁδὸν ἔχῃ τὸ πρός τες. ἴσμεν γὰρ, ὅτι τὰ ἁπλᾶ πρῶτα 
ἐστι τῶν ὑπερϑετικῶν, xol ὅταν ἀποδείξωμεν, ὅτι ὃ 

δεῖνα ὃ ἀνδρεῖος, τότε γώραν ἔχει, χαὶ ᾿Αχιλλέως αὐτὸν 
ἀνδρειότερον εἶναι" ἕως δ᾽ ἂν αὐτὸ τοῦτο ἀμφιβάλλεται, 28 
εἰ ἀνδρεῖος, πῶς δύναται ὑπερϑετιχὸν εἶναι; Ἢ πηλικχό- 
της αὔξει τὸ ἀδίχημα καὶ δείχνυσιν, ὅτε μεγάλην καὶ 
οὕτω χώραν εἶχε τὸ πρός τι καὶ μείξῳ, οὐδεὶς γὰρ τὸ 
μεῖζον ἤδη ἀποδείξας ἐπὶ τὸ ἔλαττον ὑποστρέφει, καὶ οἵ 
μὲν πηλικύτητα προτάττοντες τούτοις χρῶνται τοῖς λό- 30 
yotg* οἱ δὲ τὸ 5 πρός τι τοιούτοις" τὸ πρός τι γὰρ ?* 

40 Cod. τοῖς, scr. τὸ πρός τι, 80. προτάττοντες, 41 γὰρ 

Cod. ponit post sequens, πρός. 

^ 
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ὅτι καὶ ἡ μανία συγγνώμην ποιεῖ, ὡς O ἐν μανίᾳ τὸν 

πατέρα τυπτήσας καὶ ἀνενεγχὼν καὶ κρενόμενος, τὶ διοί- 
σεί; ἐροῦμεν, ὅτε ἐν συγγνώμῃ ὁμολογούμενόν ἐστι τὸ πά- 
ϑος, ἐφ᾽ ὃ ἀναφέρει τὴν αἰτίαν, ἐν δὲ στοχασμῷ αὐτὸ 

& τοῦτο ζητεῖταε, εἰ ἐμαίνετο, καὶ ἔστι τοῦτο ἀμφίβολον καὶ 
χῳτασχευὴς δεόμενον, ὅτι μόνους ὁ τεχνεχὸς οἷδὲν στοχα- 
σμούς᾽ εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροί τινες στοχασμοὶ, ὅ τε παράδο- 
fog καὶ ὃ xar ἀμφισβήτησιν ὡς ἐπὶ τῶν χληρονόμων 

xai ἐπὶ τῶν ἐπιτρόπων ἀποδημούντων , περὶ uid οὐσίας 

40 τοῦ ἀποδημοῦντος παιδὸς, Ort qui γέγονεν iv. αὑτὸν 

τετελευτηχέναι" ἐπιπλέχονται 7 δὲ στοχασμοὶ xai. ἑτέραις 
στάσεσιν, ὡς ἐπὶ τοῦ ξητήματος" διδύμων ἀδελφῶν ὁ Ὁ ἕτε- 

θος ἐφυγοωδεύϑη, ᾿συνεξῆλϑεν αὑτῷ χαὶ ἃ ἕτερος, μετὰ 

ταῦτα ἐλϑόντα αὐτὸν ὁ σξρατηγὸς περιτυχὼν ἀπέχξεινε 
45 xoi χρίνεται φόνου, ὃ δὲ ἀξιοῖ τὴν ἐπὶ, τοῖς ἀχουσίοις 

δοῦναι δίκην. ἐνταῦϑα δὲ ἐπιπλέχεταε ὃ ὅρος, ὁριζομένου, 
ri τὸ ἀχούσιον, τοῦ χατηγόραυ" δῆλον, ὅτε ὡς ἀχούσιον 

ἂν εἴη τὸ βέλος ἀφέντα σχοποῦ μὲν ἀποτυχεῖν, ἐπ᾿ ἄνδρα 

δὲ χατενεχϑὴ ναὶ τὸ βέλος, 1 ἵππον ἐλαύνοντα καϑελεῖν. μὲν 
40 παλῃ καὶ τὰ τοιαῦτα" εἶτα ὁ στοχασμὰς, εἰ ἐγνώρισεν, εἰ 

ἡγνόησεμ, καὶ ἐνταῦϑα μὲν τὸ ὀρικὸν μόνον ἐμπίπτει κε- 
'φάλαιον, εὑρίσχεται δὲ καὶ τέλειος ὅρος μελετώμενος καὶ 
τέλειος στοχασμὸς ὡς ἐπὶ tovtov: μειράκιον ἠπείλησε 

πορνεύσειν ἐντὸς δέχω ἡμερῶν, et μὴ εὐπορήσειεν" ἐν ταῖς 
45 δέχα ἡμέραις κλῆρος αὐτῷ χαταλέλειπται καὶ οὐχ ἐπόρ- 

γευσε, καὶ χωλύεταε λέγειν" ἐντωῦϑα γὰρ τέλειος ὅρος 

χατασχευάζεταε, ὅτι τὸ χηρύξαι, τὸ ἀναισχυντῇσαε πορ- 
νείας ἐστὶ, χαὶ μετὰ τὸ πάντα τὰ χεφάλαιει ἐξετασϑῆναι 

τοῦ ὅρου ἀναφύεται τὸ στοχαστεχὸν, εἰ ἐπόρνευσεν᾽" à o 

30 ἢ μεέταϑεσις τῆς αἰτίας, διὰ τὸ ἀναγχάσαι τοὺς αἰκείους 

εὐπορίαν μοί τινα δοῦναι αὐσχυνομένους τοῦτο ἐποίησα. 

7 Cfr. Ald.,p. 468. 
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Ἐπιπλέχεται ἀὑτιλήψει, ὡς ἐπὶ τούτου, ἀτίμῳ δίκης οὐ. 
μέτεστιν, ἄτιμος εὑρὼν τὴν γυναῖκᾳ ἑαυτοῦ μοιχευομένην 
ἕπεται τῷ μοιχῷ κλαίων, κατέλευσεν ὁ δῆμος τὸν βου- 
χὸν καὶ “ρίνεται δημοκοπίσυ" ἐνταῦϑα γὰρ μετὰ τὸ 
ἀντιληπτικὸν, ὅτι ἔξεσεί μοι δακρύειν , xal ἀνεύϑυνα τὰ 5 

δάχρυα ἀναφύεται στοχαστιχὸν, , πότερον διὰ τὸ μὴ δύ- 
ψασϑαι διχάζεσθϑαι ἔχλαιεν ἢ τῇ ἀληθείᾳ ϑόρυβον. βου- 

λόμενος ποιήσασθαι xol ἐκχαλέσασϑοει πρὸς ὀργὴν τὸν 

δῆμον. ᾿Ἐπιπλέχεται δὲ στοχασμὸς Ναὶ νομικῇ στάσει, 
.δητῷ καὶ διανοίᾳ, ὡς ἐπὶ τούτου "φυγάδες πολλοὶ συνδρα- 10 

μόντες ἐν πόλει συνέσχον τινὰ ὡς ἐπὶ τυραννίδος, στρα- 
τηγὸς κατὰ τὸν νόμον τὸν κελεύοντα τοὺς φυγάδας aycu 
ρεῖν ἀπέκτεινεν αὐτοὺς xol ἀφῆχεν τὸν κατεχόμενον, με- 
τὰ ταῦτα ἐκχεῖνο! ἐτυράννησεν ἀφεϑ εἰς" καταλυϑείσης 
τῆς τυραννίδος κρίνεται συνειδύτος ὃ στρατηγός ἐνταῦ- 18 
ϑα γὰρ ἐν τῇ μεεαϑέσει λέγοντος τοῦ στρατηγοῦ κατὰ 
τὸν νόμον πεποιηκέναι ἀναφύεται τέλεισν ῥητὸν καὶ διά- 
vore λέγοντος τοῦ χατηγόρου, οὗ τοὺς εὐεργέτας οὐδὲ 

τοὺς ἐπ᾽ ἀγάδῷ τῆς πόλεως χατιόνταρφ, ἀλλὰ τοὺς d 

καταφρονήσει τῶν νόμων "i vóuog ἀναιρεῖσϑαε κελεύει. 30 

ἔστιν ἕτερον εἶδος στοχασμοῦ τὸ ἐδβαπάτης 9 διχαστηρίου, 

ὡς ài τούτου" ἐγράψατο ὃ πληύσιος τὸν πένητα ξενίας 

καὶ εἴλεν" μετὰ ταῦτα λοιμοῦ γενομένου ἔχρησεν 0 ϑεὸς, 
παύσασϑαε τὸν λοιμὸν εἰ πολίτης ἑαυτὸν ἀποσφάξαι 

ὑπὲρ τῆς Μόλεωφ᾽ ὃ πένηρ ἀχούσας εἰσῆλθεν εἰς τὴν πό- 45 

λιν, 1? ἀπέσφαξεν ἑαυτὸν, ἐπαύσατο “ὃ λοιμὸς, κρίνεται 
ἐξαπάτης διχαστηρίου ὁ πλούσιος" ἐστὶν ἐν τούτοις καὶ 

ὁ δημοχοπίου" ** ὅταν τις εἰπὼν ἢ ποιήσας τε εἰς 13 ϑό- 

8 οὗ μέτεστιν» ἄτιμος Cod. per lac. omi, restitui ex Ald, 

p. 469. 1. 22, 9 Cod. constanter ἐξ ἀπάτης. ut Ald. p. 471. 

40 In cod. superscríptum est: ἐν 17 πόλει, 114 Cod, constan- 

ter: δημοκομπίου, infra ἐδημοκόμπησε». 13 τι εἰς Cod. per 

lac. om. , restitui ex Ald. p. 471. 1. 4. m ' 

10.. 
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pufov καὶ τὸ ποιῆσαί τε προαγάγοι,. οὗ παράδειγμα roi. 
TO' πρεσβευτὴς ὑπέστρεψεν εἰς τὸν δῆμον, μελανειμονῶν 
καὶ ἐρωτώμενος ἔφη μεμοιχεῦσϑαι τὴν γυναῖχα αὑτοῦ 

καὶ ἐπέδειξεν τὸν μοιχὸν, μετὰ ταῖτα χρίνεν τὴν γυναῖχα 
δ μοιχείας καὶ οὐχ elAe, καὶ κρίνεται δημοκοπίου " ζητεῖται 

. γὰρ ἐνταῦϑα, πότερον ὕντως ἐδημοχόπησεν ἢ μεμοιχευ-- 
μένης τῆς γυναιχὸς τοῦτο ἐποίησεν * ἔστιν ἐν τούτοις ὃ 
ἐξαπάτης δήμου, ὡς ἐπὶ τούτου" ῥήτωρ ἔπεισε πόλιν. πα- 

. ρασχευάσασϑαν ὡς ἐπιόντων τῶν πολειιίων, οὐκ. ἐπῆλθον ἡ 
40 οἱ πολέμιοι καὶ κρίνεται ἐξαπάτης δήμου" διαφέρει δὲ 

οὗτος τοῖ δημοχοπίου xai τοῦ ἐξαπαάτης δικαστηρίου, ὅτε 

ἀντιστάσει ἐπιπλέχεται λέγοντος τοῦ-ῥήτορος, διὰ τοῦτο 
μὴ ἐπεληλυϑέναι τοὺς πολεμίους διὰ τὸ γνῶναι ἡμᾶς 
παρεσχευασμένους xci εὐεργεσίαν τοῦτο προβάλλεται, ἐν 

15 ἐκείνοις δὲ οὐδεμίαν εὐεργεσίαν οὐδέτερος δύναται δεῖξαε, 

οὔτε ὃ τό δικαστήριον ἐξαπατήσας οὔτε ὃ τὸν δῆμον xot 
μίσας᾽ ἐστὶ μὲν γὰρ στοχαστικὸν, πότερον σχηματίσα-- 
σϑαι βουλόμενος ἢ βλάψαι τὴν πόλιν τῇ ἀληϑείᾳ νομί- 
σας ἐπιέναι πολεμίουξ ἔπεισε παρασχευάσασϑαι, εἶτα τὸ 

30 ἀντιστατιχὸν ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας ἀναφύεται τοῦ 
ῥήτορος λέγοντος; ὅτι χαὶ ἐχτὸς πολεμίων χρήσιμος 35 

παρὰσχευὴ , Xal τοῦτο αὐτὸ ἀπέστησε τοῦ πολέμου τοὺς 
ἐναντίους, τὸ γνῶναι παρεσχευασμένους vua. Εἰδέναε 

δὲ xen, ὡς ὅταν αὐτὸς ἐπαγγειλάμενός τι ποιῆσαι μὴ 
25 ποιήσῃ οὐχ ἔστιν ὃ στοχασμὸς , ὡς ἐπὶ τούτου" ὑπέσχετο 

Κλέων ἐντὸς τριάχοντα ἡμερῶν ἀγαγεῖν τοὺς τριακοσίους 

τοὺς ἐν Πύλῳ δεδεμένους, ovg ἐν πλείοσιν ἤγαγεν, xpi- 

νεται ἐξαπάτης, ἐνταῦϑα γὰρ cvtoréAstog ὁ ὅρος ἐστὶν, 

τὶ τὸ ἐξαπρμτῆσαι, πότερον ἐν εἰρήνῃ, ἢ ἐν πολέμῳ, ὅπου 
80 γε ἄδηλα τὰ τῶν πολεμίων 13 πράγματα, καὶ ov δύναται 

τέλειος στοχασμὸς ἀντιστάσει συμπλέκεσθαι, *^. xol χατὰ 

48 Cod. πολέμων... Ald. πολεμίων. 14 Cod. συμπλέκεται 
et μελετᾶται. | 

«- 

«4 
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πάντα τὰ τῆς ἀντιστάσεως μελετῶσϑαι: χεφάλαια" καὶ. 
ὕστερον τὸ στοχαστιχὸν οὐχ ὡς ἐπὶ τοῦ ῥήτορος μόνον 
ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας, ὡς ἐπὶ τούτου" τύραννος 

ἐκήρυξε χρῆσϑαι δορυφύρῳ ὃς ἂν ἑαυτοῦ τὸν πατέρα 
ἀποχτείνῃ" vgœvioxos ἀνενεγχὼν αὐτῷ γέροντος weg adr 5 

ἐγένετο δορυφόρος καὶ ἀπέχτεινεν αὐτόν" χαὶ μετὰ ταῦτα 

χρένεται φόνου τοῦ πατρός" ἐνταῦϑα γὰρ ἡ ἀντίστασις 

τελεία, ὅτε τὴν τυραννίδα καϑεῖλον, καὶ τὸ ἐν τυραννίδι 
πραττόμενον, κἂν βλαβερὸν ἣν, ἐπὶ τῷ χκαταλυϑῆναι a)- 
τὸν συγχεχωρηται" ἄλλως τὰ οὔτε πέπρακταί μοι τὸ ἔρ- 10 
yov καὶ ἀναφύεται στοχασμός. Εὕρηται *5 xol συγγνώ- 
pn συμπλεχόμενος ὃ στοχασμὸς, ὡς ἐπὶ τοῦ ὡραίου ue . 
ραχίον. λῃσταὶ τὴν μητέρα ἔλαβον καὶ πλεύσας πρὸς 
αὑτοὺς ἐλύσατο αὐτὴν καὶ κωλύεται λέγειν" ἐνταῦϑα γὰρ 
μετὰ τὸ συγγνωμονικὸν, ὅτι ὑπὲρ. μητρὸς πᾶν ὁτιοῦν 15 

ἐχρὴν ποιῆσὰι, καὶ ἄρνησις ἕπεται, τὸ μηδὲ ἡταιρηχέναι 
αὐτὸν, ἀλλὰ ἄλλως τοὺς λῃστὰς ἐλεήσαντας ἀφεῖναι. 

Περὶ pov. 

“Δεύτερος τῶν λογικῶν στάσεων ὁ ὅρος τέτακται. T- 
γὲς δὲ τοιοῦτον συλλογισμὸν παραπλάττουσιν φιλονεικοῦν- 30 
τες δειχνύναι μηδὲ ὅλως στάσιν elvat? τὴν ὁριχὴν λέγοντες, 
ὅτι πᾶν πρᾶγμα ἢ φανερόν. ἐατιν ἢ ἀφανὲς, χὰν μὲν ἢ ἀφα- 
ψὲς, στοχασμὸν ποιήσει, ἂν δὲ φανερὸν, ἢ γέγονεν ἢ μέλλει" 
ἐὰν μὲν οὖν yéyove τὴν ποιότητα ποιδῖ, ἐὰν δὲ μέλλει, 

τὴν πραγματιχὴν, ὥστε χώραν ὃ ὅρος, οὐκ ἔχει. τοῖτο 35 
δὲ σφόδρα εὔηϑες" διὰ μέσου γὰρ"τοῦ ἀδήλου καὶ τοῦ 
μέλλοντος τὸ γεγενημένον, “ἀτελὲς δὲ ἐν ὅρῳ ὅρος γίνε- 
ται, οὗ γὰρ εἶ ἔστιν τι δῆλον, τοῦτο καὶ τέλειον, ἀλλ᾽ 
εἴ τι τέλειον, πάντως δῆλον, ὅτε χαὶ ἄλλως συλλο) “σμὸν 

fÀéxovGi»" οὗτι δὲ ὁ ὅρος ἀρνεῖται τὸ ἐπιφερόμενον 59 

15 Cfr. Ald, p. 470,1.7.. 1 Cfr. Ald, p. 478. 1. 20. 
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ἔγκλημα, οἰκεῖον δὲ λέγειν τὸ ἐπαγόμενον μὴ nenomi- 
yai, εἴη ἂν ὁ ὅρος στοχασμὸς, στοχασμοῦ yap ἐστιν ἡ 
ἄρνησις" ἀφ᾽ οὗ δὲ ἀρνεῖξαι, οὐχέτι ἂν εἴῃ στάσις ὸ ὅρος, 
ἀλλὰ μέρος στοχασμοῦ.“ λέγομεν QU» ; ὅτι xol τοῦτο 

δ παραλογισμός ἐστιγψ᾽ αἱ γὰρ τοῦτο ἐροῦντες οὐ; κατενόη- 
σαν τῷ ὅρῳ τοῦ στοχασμοῦ , Οὔτε τῷ παρὰ Μινανκία- 

700 οὔτε τῷ παρ᾽ Ἑρμογένους ἐχτεβέντι" ὃ ui» γὰρ 
Μινουχιανὸς οὐσιώδη τινὰ εἶναι Mn τὴν ἄρνησιμ" “ ἐγ 

δὲ τῷ ὅρῳ οὐχ ἔστεν φυσιώδης, ἀλλ᾽ ὀνόματος, ov 16e 

40 τὸ μηδὲν πεποιηκέναι ἀρνεῖται, ἀλλὰ τὸ ὄνομα mi de- 
μόττειν αὐτῷ" o δὲ Mivovxiayóg ὁρίζων τὸν στοχασμὸν 
ἄρνησιν εἶναὶ gave τοῦ. ἐπαγομέγου ἐγκλύματος. ἀπο-- 

διΐστησι τοῦ ὅρου" οὐ rae ἐστιψ ἐνταῦϑα παντελὴς GQ- 

"sig" καὶ ἕτι ἐν μὲν τῷ στοχααμῷ ἀρνησάμενος οὔτε 
45 τοῦτο οὔτε ἄλλο λέγομεν πεποιηκέναι, ἐν. δὲ τῷ ὅρῳ ἕτε- 

ρον ἀρνησάμενοι ἕτερον. ὁμολργρῦμεν πεποιηκέναι, “Ὁ δὲ 
διαφέρει μαλιστὰ ἡ στάσις. ὁ ὅρος τοῦ üpop χεφᾳλαίου, 
ὅτι ἡ μὲν στάσις ἀρνεῖται τὸ ὅλον, τὸ δὲ κεφάλαιον 
ὁμολογεῖ τι καὶ ὁρίζεται, τὶ ἐστε τὸ ἐγκαλούμεγον, καὶ 

80 ἔτι ζητοῦσί τινες, τί δήποτε στοχασμὸς στοχασμῷ οὗ 
τέμνεται, ὅρος δὲ ὅρῳ. καὶ περὶ μὲν τοῦ μόνον τὸν 
στοχασμὸν μὴ ἔχειν ὁμώνυμον αὐτῷ χεφάλαιον φϑάσαν- 
τες εἰρήχαμεν ἔν τῷ στοχασμῷ, περὶ δὲ τοῦ λέγειν, τὶ 

δήποτε πρῶτον κεφάλαιόν ἐστιν ὁ ὅρος, τοῦτο ἐροῦμεν" 
45 ἐπειδὴ 0 Ὅρος δρίξει τὸ τί ἔστι τὸ κυρίως ὥφειλεν καλεῖ- 

σϑαι, τὸ δὲ τί ἀνάγκῃ προτάσεως τόπῳ προτείνεται, εἰς 
ἣν ἡ κχατασχευὴ ἐπάγεται, ὅπδρ τὸ ὁρικόν ἐστι χεφά- 

λαιον" nop οὖν "xai περὶ τῆς τάξεως. ἡ προβολὴ σύν- 

τομος * ἀπόφασίς ἐστι τοῦ προτεταγμένου᾽ iv τῇ χα- 

50 ταστασει εἰρήκαμεν, Oz. οὗ πάντες Oi ὅροι τοῦ χατὰ 

φυγὴν καὶ δίωξιν εἰσιν" οἱ γὰρ ὁριζόμενοι τὴν προβολὴν 

2, Cfr. Ald. p. 480. CN n 



EPMOLENO ΥΣ TEXNHN: 151. 

σύνεομον ἀπόφασιν εἶναι τῶν ἀδικημάτων ἐκβάλλαυσιν: 
τὰς τῶν κατὰ ἀμφισβήτησιν καὶ τῶν κατὰ αἴτησιν προ- . 

βολὰς,, ἐν οὐδετέρῳ γάρ ἐστιν. ἀδίχημα. Guswov οὖν &- 
πεῖν, ὅτι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ. καταστάσει σύντομος 
ἀπόφασις" ἀντὶ γὰρ τῶν * κακὰ αἴτησιν ὅρον μελετῶμεν" ὄ 

ἐν τῇ καταστάσει λέγομεν χατορϑώματα, χαὶ συντόμως 

ἀποφαινόμεϑα , ὅ τι οὖν ἔστι τὰ προσχτήσασϑαι πόλιν, 

χαὶ ὡς δεῖ τὴν δωρεὰν λαβεῖν" καὶ ἐν τῷ χατὰ ἀμ- 

φισβήτησιν, OY jorxe τοίνυν τὸν τύραννον xal τὴν τοῦ 

τυραννοχτόνου Quee δεῖ μὲ λαμβάνειν." xol αὕτη ἐστὶν 40 

προβολὴ ovx ἐν ὅρῳ μόνον, ἀλλὰ xo ἐπὶ παντὸς πρά- 
γματος, πάσης στάσεως. εἴρηται δὲ προβολὴ παρὰ τὸ 

τὴν πρότασιν ἔχειν τοῦ πράγματος xci ὥσπερ προτείνειν 
τε τοῖς δικασταῖς, περὶ οὗ δεῖ αὑτοὺς χρῖναι , καὶ ἔστιν 

7 προβολὴ κυρίως τὸ συνέχον, καὶ ὅπως οὐχ ἔπεσεν ἐν | 
στοχασμῷ, εἰρηχαμεν. 

Ὁ ὅρος * ὁμωνυμός ἔστι τῇ στάσει". δεύτερον δέ 

ἐστεν ἤτοι πρῶτον, ἔοικε δὲ αἰνίγματε τὸ λεγόμενον" 

ἐροῦμεν οὖν, ὅτι δεύτερον μὲν, ὅσον κατὰ ἀπαρίϑμησιν 
τῶν χεφαλαίων, ἐπειδὴ ἡ προβολὴ πρώτη, τρίτον δὲ κα- 20 
τὰ ἐξέτασιν οὐχ ἔχει, οὐδὲ χατασχευὴν, ἀλλὰ πάντα τὰ 

χεφάλαια τῆς προβολῆς ἐστιν ἐξέτασις καὶ κατασκευὴ 

διὸ παρά τισιν οὐδὲ χεφάλαιον δἔναι δοκεῖ, ἐπειδὴ μὴ 
σώζει τὴν χεφαλαίου φύσιν" πᾶν γὰρ κεφάλαιον οὐ Óv- 
vato. μὴ &yev ἐξέτασιν ἰδίάν περὶ τῆς αὐτοῦ φύσεως" 5 
αὕτη δὲ μόνη ἰδίαν οὐδ᾽ ἡντιναοῦν ἔχει, ἀλλὰ διὰ πάν- 
των αὐτὴ χατασχευώζεταὶ" διὰ τοῦτο οὖν αὐτὴν ἐκάλε- 
cay τινες πρότασιν χεφραλαίων ἤτοι ἀφορμὴν ἀποδείξεως. 
Tiv, δὲ διαφέρει ὁ ὕρος τὸ κεφάλαιον τοῦ ὅρου τῆς 
στασεως; ἐροῦμεν, ὅτι ὁ μὲν ὅρος τὸι κεφάλαιον ἐν τὴ 50 

προτάσει ἑαυτοῦ τὸ συμπέρασμα ἔχει, οἷον τυμβωρύχος 
, ΄ 

$ τῶν Cod, om. 4 Cfr. Ald. p. 481. 1. 26., 
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ἐστὶν ὁ ἀφῃρημένος ἱμάτια καὶ χόσμοψ τοῦ ' νεχροῦ " ἐγὼ | 

δὲ οὐχ ὑφειλόμην, οὐχ ἄρα τυμβωρύχος" 9). δὲ στάσεις ὃ 

ὅρος, OrL διὰ πάντων τῶν χεφαλαίων᾽ τὸ συμπέρασμα 

ἔχει": xai ἔτε ὃ μὲν ὅρος ἢ στάσις ατασκχευάξεται, ἃ δὲ 

ὅρος τὸ κεφάλαιον κατασκευάζει, ᾿ 
A »ϑορισμῷ" ἀναγχαῖον τοῦ φεύγαντος « τὰ παβει- 

μένα. πρὸς ἀπόδειξιν, τοῦτο δέ ἐστι μὴ δεῖν χαλεῖσϑαε 

τὸ γεγενημένον, παρενεγχόντος, τὸν χατήγορον ἀπὸ τῶν 
πεπραγμένων ἀνϑορίσασϑαι, τὸ δεῖν αὐτὸν ὁμοίως εἶναε 

4o τόδε τε. γίνεται δὲ ὁ μὲν ὅρος ἀπὸ τῶν παρειμένων " 
ὁριζομένου τοῦ φεύγοντος, ἃ μὴ πεποίηχε ταῦτα μόνον 

εἶναι χυρίωρ᾽ ἐπὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ͵ κατηγορουμένου , 
evayxoiug ὃ διώχων τὰ πεπραγμένα προφέρει, ἵνα καὶ 

ἡ φύσις τοῦ ὅρον σωϑῇ, τοῦτο γάρ ἐστιν ὃ ὅρος , τὸ βιά- 
45 ξεσϑαι τὸν κατήγορον 9 τὸν αἰτοῦντα τὸ φύσει ἀτελὲς 

δεικνύναι τέλειον. xol τὸ πεπραγμένον μηδενὸς ἑτέρου 
δεόμενον: ἀναγκαῖον δὲ ἣν ἐκ τῶν πεπραγμένων ἀνθο- 
οἰσασϑαι καὶ κατασχευάσαι, OTt τοιόνδε τι ἁρμόζει πρὸς 
τὴν τοιάνδε κλῆσιν. Εἴρηται δὲ ἀνϑορισμὸς ἀπὸ τῆς 

20 χρείας, ἐπειδὴ ἐναντία τῷ προορίσαντι ὁρίξεται καὶ εἰσὶν 
ὥσπερ δύο ὅροι. Διὰ τί μὴ ὁ ὅρος ἀνϑορισμὸς λέγεται, 
ἀλλ᾽ οὗτος; ἔνϑεν “δὲ ζητοῦμεν, εἰ δὲ δύο ὁρίξονται, ὃ 

μὲν τὰ παρειμένα ἁρμόζοντα πρὸς τὴν κλῆσιν, ὁ δὲ τὰ 
πεπραγμένα" διατί μὴ ὃ πρῶτος ἀνϑορισμὸς λέγεται ; 

35 λέγομεν, ὅτι οὐδέποτε δύναται συστῆναι ἀνϑορισμὸς μὴ 

᾿προηγησαμένου ὅρου" ὃ πρῶτος τεταγμένος τὸ χυριον 

ἔσχε τοῦ ὀνύματος, ὃ δὲ ἐναντίος ix τῆς ἐναντιότητος 

εἴληφε τὸ ὄνομα" αἱ γὰρ δύο ὅροι εἰσὶν ὁ εἷς τοῦ φεύ- 

γόντος, χαὶ ἃ εἷς τοῦ διώχοντας" καὶ διὰ τί μὴ ὁ εἷς 

$0 τοῦ φεύγοντος ἀνϑορισμὸς »αλεῖται, ἀλλ᾽ οὐχ ὄντορ; ; ὅτε 

ἅπερ φϑάσαντες εἴπομεν, αὑτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ TIV γένεσιν 

$ Cod, δὲ, AM, p, 483. 1, 23. καὶ, 
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ὃ ἀνθορισμὸς ovx ἔχει, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ τὸν πρότερον Opi- 
σασϑαι ἀναφύεται ὁ ἀνϑορισμός" διὸ ἀναγκαῖον ἦν 
ἐχεῖνο μὲν προτείγοντᾳ ὅρον κληθῆναι , Τοῦτον δὲ aya- 
τρέποντα ἀνϑορισμόν. 

ZvMors cuo* περὶ τοῦ συλλογισμοῦ πλείστη δια- 5 
φορὰ πᾶσι τοῖς τεχνικοῖς γεγένηται" χαὶ πρῶτον εἴπωμεν 

αὐτοῦ τὴν φύσιν , καὶ οὕτω τὰ τῆς ἀντιλογίας ἐξετασωΐὶ 

μεν, ὁ μὲν οὖν συλλογισμὸς τοῦτο ἐστιν, ὅτι οὐδὲν δια- 

φέρεε τόδε τι πεπραγμένον τοῦ μὴ πεπραγμένου, καὶ ὃ 

ὁρίζεταε ὃ φεύγων πρὸς τὸ δεῖν κληθῆναι τὸ ὄνομα, 10 
τοῦτο βιάζεται ὃ συλλογισμὸς τὸ πεπραγμένον δεικνύναι 
σημαίνειν" xol ἡ μὲν ἐργασία: αὕτη τοῦ συλλογισμοῦ" 

τενὲς μὲν γὰρ τῶν τεχνικῶν λέγουσι μὴ δεῖν τὸν συλλο- 
γισμὸν εἰ μὴ μετὰ τὰ πρός TL χαὶ τὴν πηλι"ότητα τατ- 
τεσϑαι, εἰ γὰρ τὸ πρός τι x&v ἡ πηλιχότης καὶ αὐταὶ 45 

xaracxsvai εἰσεν, ὃ δὲ συλλογισμὸς συμπέρασμα κατα- 
σχευῆς, ὀφείλει ὃ συλλογισμὸς μετὰ πᾶσαν τὴν κατα- 
σχευὴν ταττεσϑαι' ἐπειδὴ ἐπεραίωσαρ τὸν ἀνϑορισμὸν 
xai ἔδειξας ταὐτὸν ὄντα, περιττὸν τὸ πρός τι xol ἡ πη- 

λικότης. τινὲς μὲν οὖν, ἕπερ ἔφην, τελευταῖον αὐτὸν 30 ' 
τάττουσι, τινὲς δὲ μετὰ τὸν ἀνθορισμὸν, καὶ ὅσοι μὲν 
μετὰ, πάντα Ἀεφάλαια, τῷ προειρημένῳ χρῶνται λόγῳ, 

ὅσο; δὲ μετὰ τὸν ᾿ἀνϑορισμὸν ̓  τούτῳ χρῶνται τῷ λόγῳ͵ 
Ὅ συλλογισμὸς αὐτὸς καϑ' αὑτὸν οὐχ ἔστι χεφάλαιον, 

οὔτε γὰρ ἐν αὑτῇ τῇ στάσει, οὔτε ἀλλαχοῦ αὐτὸς xe. αὖ- 25 
τὸν γένεσιν ἔχει,6 ἀλλ᾽ ὁ συλλογισμὸς. δύο προτασεών ἐστιν 
εἰς €» συναγωγὴ κατασκξυάζουσα, ὅτι τόδε τοῦδε οὐδὲν 
διαφέρει" ἐπειδὴ οὖν 0 ὅρος πρότασίς ἐστιν ἐκ τῶν παρειμέ- 
yo, καὶ 0 ἀνθορισμὸς πρότασίς ἐστιν ἐχ τῶν πεπραγμένων, | 
συλλογισμὸς ἠχολούϑησε τῷ ἀνϑορισμῷ, εἰς ἕν συνάγων 0. 

τὰς δύα προτάσεις, DOTS τεχνικώτερον αὐτὸν 7 τάττουσιν 

6 ἔχεε Cod. per lac. om, 7 Cod. αὐτῷ, 
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οἱ τάττοντες αὑτὸν ὡς ἑπόμενον τῷ ἀνθϑορισμῷ, οὐ γὰρ 
ἠδύνατο μετὰ δύο κεφαλαίων ἐξέτασιν τάττεσϑαι, gv- 
σιν μὴ ἔχων xad ἑαυτὸν μὴ ἐν ταῖς προτάσεσιν , ἄχο-- 

λουϑότερος ovv, ἵν᾽ ἐν ταῖς προτάσεσιν ἀγάγῃ , καὶ ere | 

8 ἐνταῦϑα μὲν κείμενος ἀποδειχτιχώτερον ποιεῖ τὸν λύγον. — 
μετὰ δὲ πρὸς τι χαὶ τὴν πηλεχότητα καὶ πρός τι χαῖνον 

χαὶ ὕπτιον" ἔσμεν γὰρ, ὡς αἱ συναγωγαὶ κατ᾽ αὐτὸν - 

γινόμεναι πίστιν παρέχουσι χαὶ ἀπόδειξιν, μετὰ μέσα 

δὲ ἄλλα λήϑην ποιοῦνται ἀχροατῇ - εἰδέναι χαὶ τοῦτο. 

40 δεῖ,. ὅτε ol τεχνιχοὶ παντες, εἰ χαὶ μὴ φανερῶς λέγουσιν, 

ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς φύσεως τοῦ συλλογισμοῦ δειχνύουσε μὴ 
ὄντα ἀὐτὸν κεφάλαιον" ὅταν γὰρ τὸν ἀνϑορισμὸν συλ-- 
λογισμὸν ἐχάλεσεν, ὥσπερ. καὶ αὑτὸς ὁ ̓ Εριογένης àni 

. αολλοῖς φαίνεται λέγων, ,,τέμνεται ἡ στάσις ὅρῳ, συλ-- 
48 λογισμῷ," τὸ συμπέρασμα τοῦ ἀνϑοριαμοῦ ὄνομα τῷ ἀν-- 

ϑορισμῷ ποιησάμενος " ἐπειδὴ yao ἡ χατασχευὴ τοῦ 
συλλογισμοῦ διὰ τοῦτο γίνεται, διὰ τὸ συμπέρασμα τοῦ. 

ἀνϑθορισμοῦ, αὐτὸ τοῦτο οἷδεν ὃν τὸ κϑράλαιον" πῶς 

οὖν ἠδύνατο διαιρεϑῆναι xci μετὰ μέσα ἕτερα κεφά- 

30 λαιίὰα ταττεσϑαι; | 

Ivoug γομοϑέτου" καὶ τοῦτό τινες αἰτιῶνταε 

σφόδρα, ὅτι ἐφεξῆς ἡ γνώμη τοῦ νημοϑέτου τέταχταε 
xoi οὖσα καὶ, ἀμφίβολος, ἀφ᾽ ἑχατέρου γὰρ πρὸς τὸ 
oixsioy συμφέρον ἐξετάζεται xol μὴ τὸ πρός τι ἢ ἡ πη- 

25 λικότης τὰ ἔτι πρὸς τὸν ὅρον xoi τὸν ἀριϑμὸν ἔχοντα - 
᾿ τὴν κατασχευὴν, καὶ ἔτι πρὸς τούτοις ἕτερον πταῖσμα, 

. Oti πρός τι μὲν καὶ πηλικότης ̓ ἀναμφιβύλως εὑρίσκεται, 

γνώμη δὲ νομοϑέτου σπανιάκις καὶ μήπω 3 ove 

εὑρέϑη ἐν τῷ ξητήματι κείμενος, καὶ ἡνίκα ἤλϑομεν 

δ0.εἰς τὸ τοῦ εὐνούχου ζήτημα, δεικνύομεν, ὅτι οὐδὲ éxti 

ἁρμόττει. ι'ἄμειναν ovv πρῶτα τὰ ἀποδεικτικὰ κεφάλαια, 

| 

8 brevis lac, eat in cod. Cod. ἔλϑομεν. | 
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τὸ πρός τι καὶ τὴν πηλικότητα ταγῆναι, καὶ οὕτω τὰ 

περιττὰ xal μὴ ad ἐμπίπτοντα , Καὶ oi, μὲν τάττοντες 

αὐτὴν τελευταίαν τούτῳ τῷ λάγῳ τάττουσιν, ὁ δὲ Ἔρ- 

μογέγης τὰς ἀτέχνους πίστεις ἰσχυροτέρας οἷδεν τῶν ἐν- 

τέγνων “. into οὖν ὁ νόμορ, ἄτεγνός ἐστι, σίστιν ἐπή- 5 

γαγε τὸν τοῦ κομοϑδέτου γχμώμην, “καὶ γὰρ μάλιστα οὗ 

διξασταὶ τοῖς WOpotg προσέχουσι , Χαὶ περιττὸν αἱ ἀπο- 

δείξεςς . ὅταν ἔχωμεν μόμους συνηγοροῦνταρ᾽" εἰχότως QUV - 

ἐφεξῆς τὴν τοῦ γνομαϑέτου γνώμην ὡς xo πιϑανῳτέραν 

χαὶ pate πείϑουφαν ἐπήγαγε πρός τ. Τῷ Ἑρμογένει 10 

xai τῷ 'Μινουκιανῷ φιλονεικία πολλὴ yéyovs περὶ τὴν —— 

τάξιν τῶν χεφαλαίων x«l σχεδὸν πᾶσι TOig τεχνικοῖς, 

τῶν μὲν τὴν πηλιχότητα ταττόντων, ἐνίων. τὸ πρός τι. 

εἴποιμεν οὖν τὴν ἑχάστου φύσιν" τὸ πρός τί ὑπερβολε- 

χὴν τάξιν ἔχει ,4 δὲ πηλιχότης ann», τὸ μὲν γὰρ πρός 15 

τι: πρὸς τὸν ὅρον p ψεύγουτος γίνεται" λέγοντος ἐκείνου 

μὴ τόδε εἶναι, ἐπάγει συγχριτιχῶς τὴν ὑπόϑεσιν. λέγοντος 

Μειδίου, μὴ εἶναι δημόσιον ἀδίκημα τὸ τυπτῆσαι, 4ημο- 

σϑένης δὲ xol μεῖζόν φησι καὶ ἀσέβειαν. εἶναι αὐτό" ἡ 

δὲ πηλικότης ἁπλῆν ἔχει τάξιν, αὔξησιν μόνον τοῦ ἀδι- 20 

χήματοβ,- ἐχρῆν οὖν ἄρα τὴν πηλιχότητα. τάττων, ἵνα 

ὁδὸν ἔχῃ τὸ πρός τις. ἴσμεν yàg, ὅτε τὰ ἁπλᾶ πρῶτά 

ἐστι τῶν ὑπερϑετικῶν , xml ὅταν ἀποδείξωμεν, ὅτι ὁ 

δεῖνα ὁ ἀνδρεῖος, τότε γώραν ἔχει, gol ᾿Αχιλλέως αὐτὸν 

ἀνδρειότερον εἶναι" ἕως δ᾽ ἂν αὐτὸ τοῦτο ἀμφιβάλλεται, 25 

εἰ ἀνδρεῖος, πῶς δύναται ὑπερϑετιχὸν εἶναι; Ἢ πηλικό- 

της αὔξει τὸ ἀδίκημα καὶ δείκνυσιν, ὅτι μεγάλην καὶ 

οὕτω χώραν εἶχε τὸ πρός τι xai μείζῳ, οὐδεὶς γὰρ τὸ 

μεῖζον ἤδη ἀποδείξας ἐπὶ τὸ ἔλαττον ὑποστρέφει, καὶ οἵ 

μὲν πηλικότητα προτάττοντες τούτοις χρῶνται τοῖς λό- 30 

yotg* οἱ δὲ τὸ 15 πρός τι τοιούτοις" τὸ πρός τι γὰρ δῷ 

10 Cod. roig, scr. τὸ. πρός τι, 86. προτάττοντες. 11 γὰρ 

Cod. ponit post sequens, πρός. 
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πρὸς τὴν. φωνὴν τοῦ φεύγοντος γίνεται" ἡ δὲ πηλικότης 
ἀὐριστόν "τί ἐστι, διὸ καὶ παρὰ τοῦ φεύγοντος ἔχεε γώ- 
ραν. ἡ πηλιχότης εἰς ἀναίρεσιν" ἐσχυρότερον δὲ ἣν τὸ 
συνομολογούμενον τοῦ ἀμφισβητισμοῦ" ' τί δέ ἐστιν , o 

5 φημι; συνομολογεῖ ἐν τῷ ὅρῷ ἑαυτοῦ 0 φεύγων᾽ τὸ εἰνὰε 

τόδε τι τὸ ἀδίκημα" τὸ πρός τι οὖν ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὃμο-- 

᾿λογουμένου τὴν χατασχευὴν ἔχει χαὶ ποιεῖ xol μεῖζον. 

ἀχόλουϑον ἦν ἐχεῖνο πρότερον τάττεσϑαι, ὃ αὐτὸς ὅμο-- 
λογεῖ ὃ φεύγων, καὶ ἔτι ovx at ἐμπίπτει γνώμη νομο-- 

$0 ϑέτον, ἰσχυροτέραν δὲ δίγαμιν ἔχει μετὰ τὸν συλλο- 
γισμὸν ἐπαγαγεῖν τὸ πρός TL" εἰ γὰρ ὃ συλλογισμὸς 
τὸν ὅρον τοῦ φεύγοντος εἰς ἕν φέρει xol δείχνυσι ταῦ-- 

' τὸν ὃν τὸ πεπραγμένον. τῷ᾽ μὴ. πεπραγμένῳ , ἀχόλου- 
Sos qv ἐπαγωγὴ χαὶ μεῖζον σημαίνουσα , διὸ xol τὴν 

48 γνώμην. τοῦ νομοϑέτου ἔφαμεν ὡς καχῶς eT αὑτὸ ἂν 

τεϑείη" *? ἐχρῆν γὰρ μετὰ τὸ πρός τι xoà οὕτως ὑστέ- 

ραν τὴν πηλιχότητα τῶν ἐχόντων δειχνύναε, τοῦ πρά- 

γματος δὲ γνῶσιν" τοῦτο γάρ ἐστι τὸ ὥσπερ' χαταδρο-- 
. μὴν δεικνύναι αὐτὴν ἐν τῇ πηλιχότητι, τὸ ἐπαρϑῆναε 

80 ποιεῖν μιᾷ τῶν ἀντιϑετικῶν' ἡ μία τῶν ἀντιϑετικῶν 
σπανιώτατα ἐμπίπτει, εἰ μήπω ἐν τοῖς χατὰ αἴτησιν 

ὅροις χώραν ἀντιστατικοῦ ἔχοι" αὐτὸς δὲ ταύτην οὐκ 
οἶδεν, ἀλλ᾽ ἀντεγκληματιχὴν ἐπήγαγεν, λέγων, ὅτι ,,ἥτις 
εἰ ἐμπέσοι εὑρεϑήσδεαι καὶ μετάληψις" “ ἐν δὲ τῷ τύπῳ, 

45 ἔνιαι τεχνολογοῦμεν τὸ εὐνούχου ζήτημα, ἀναγκαῖον xal 
περὶ τούτου. διαλαβεῖν" καὶ περὶ τοῦ μὴ ἐμπεσεῖν, ὅπως 
ἐμπεσεῖται, ἐν ἐκείνῳ ἐροῦμεν. ᾿Εζήτησαν δέ τινες, πῶς 
μὴ ἐμπεσούσης ἀντιλήψεως δυνατόν ἐστι μετάληψίν ποτε. 
γενέσϑαι, αὐτοῦ τε τοῦ τεχνικοῦ λέγοντος, ὅτι ἡ μετά- 

30 λήψις πρὸς ἀντίληψιν λέγεται, xoà ἐρσῦμεν, ὅτι τὸ ἀν- 
τιϑετικὸμ χεράλαιον ἀντεγχλήματικοῦ τάξιν ἔχει ἀντι- 
λήψεως" ὅγαν γὰρ λέγῃ ixsivog ἄξιον εἶναι παϑεῖν τόδε 

13 τεϑείη Cod, om. , 
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10 γεγονὸς τὴν ἐξουσίαν αὐτῷ χατασκχευάζει, καὶ ὥσπερ 

ἐστὶ φύσει ἀντίληψις προὕπαρχουσα ἐν τῷ ἀντεγχλημα- 
rxeo' τινὲς μὲν οὖν xol ἠρχέσϑησαν οὕτως, τινὲς δὲ 

ἐπήγαγον τῇ μεταλήψει τὴν ἀντίληψιν, ἵνα πάλιν ἡ φύ- 
σις σώζξηται. τὸ δὲ περὶ τοῦ ἀντιστρόφως αὐτὸ εἶναι, $ 
ὅπερ ἔφημεν, ὡς ἐν τῷ ἀντεγχλήματι τῆς. φυσικῆς οὔ- 

σης τοῦ ἀντεγχλήματος" διὸ καὶ παρῆκεν αὐτὴν ὁ ὁ "Eg- 
uoyévng καὶ. ἐμπεσεῖται " χαὶ πῶς ἐμπεσεῖται, ἡνίχα τὸ, 

τοῦ εὐνούχου λέγομεν ζήτημα, ἐροῦμεν. ἡ ποιότης χαὶ ἡ 
γνώμη ἐπίλογος ovaa ἐν στοχασμῷ μεμαϑήχαμεν ὅπως 10 

γίνεταε, καὶ τοῦτο ἐν πάσαις ταῖς στάσεσιν ἐμπίπτει" 
εὐδέναε δὲ yon, ὥς τινες ἐπεχείρησαν τὴν πηλμκότητα xal 

τὸν συλλογισμὸν ἀνελεῖν ὡς ἄχρηστα λέγοντες, ὡς τὸ 

πρός τι καὶ μεῖζον δείχνυσι τὸ ἀδίχημα, καὶ ὁ ἀνϑο- 
᾿ ρισμὸς ὁρίζεται τὸ τί ἔστι τὸ ἀδίχημα. ποία, χρεία πη- 45 
λιχότητος ἡ τοῦ συλλογισμοῦ; ὅπαξ γὰρ δυνηϑεὶς δεῖξαι 

μεῖζον, ποίαν χρείαν ἔχεε αὐξῆσαι; xol ἅπαξ ἀποδείξας 

ix τῶν πεπραγμένων, ποίαν γρείαν ἔχει συλλογίαασϑαε; 
ἐροῦμεν οὖν, ὅτι τὴν μεγίστην χρείαν ἔχει ὁ συλλογισμός" 

4 1 ^—- 3 D 3 , 3 ej » 

40 μὲν yag ix τῶν avrov ἀποδεικνύναι οὐχ οὕτως ἰσχυ- 20 

ρὖν ἐστι, τὸ δὲ ἐκ τῶν δεομένων καὶ ὁμολογουμένων 
παρὰ τοῦ ἀντιδίχου μέγιστον, ὅπερ ὃ συλλογισμὸς ἐπαγ- 
γέλλεται, xal γὰρ λέγει ἐχεῖνος εἶναι τόδε τι. ταῦτα ὃ 

συλλογιὸμὸς δείχνυσιν ὄντα καὶ πεπραγμένα, αὑτῷ δὲ 
πάλιν ἡ πηλιχύτης τὴν χαϑολικὴν ἔχει δύναμιν" αἱ γὰρ 25 
αὐξήσεις πρὸς σύγκρισιν οὖσαι οὐκ εἰσὶ μὲν μεγάλαι," 

᾿ πκαϑολιχαὶ δὲ μεγάλαι εἰσίν" «εἰ γὰρ εἰ ϑοῦδε μὲν μεῖζόν 
ἐστι, μικροῦ δὲ ὄντος καὶ εὐτελοῦς, ὅπερ τὸ πρός τι ποι- 
εἶ" τὸ μὲν γὰρ mpog τι τὴν ἀπόδειξιν συγχριτικῶς ἔχει, | 
ἡ πηλιχότης δὲ χαϑολιχή ἮΝ “ 50 

Ὁποτέρῳ οὖν τὸ ἕτερον χρήσεται" τοῦτο ὡς 
χαϑόλου ἀνατιϑεὶς τέϑειχεν" ἐπὶ γὰρ ὅρου ἀδυνατόν ἐστὶ 

' ποτὲ τὸν χατήγορον ὅρῳ χρήσασϑαι, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων 



- 
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στάσεων εὑρίσκεται. "Enuóy οὖν καϑολιιὸν χαγόνα ἔλε- 
γεν, διὰ τοῦτο εἶπεν, οὁστοτέρῳ οὖν αὐτῶν πότερον μεξ- 
pog χρήσεται," καὶ οὐχ εἶπεν» Oti τοῦ φεύγοντος χριυμεέ- 
y0 TU ὅρῳ ἀνάγκη τῷ συλλογισμῷ » καὶ ἀνϑορισμῷ τὸν 

δ διώκοντα χρήσασϑαι. | 
. Οἷον εὐνοῦχόν τις εὑρὼν ἐπὶ τῇ γυναεκὶ 

ἀπέχτεινεν ὡς μοιχὸν, καὶ χῤίνεται φόνου" 
πολλοὶ τῶν τεχνικῶν φιλονεικοῦσι, τοῦτο τὸ ζήτημα μὴ 
εἶναι ὅρον" εἰ γὰρ ὅρος ἐστὶ τὸ ἀναιρεῖσθοι τὸ torpe: 

' 40 ρόμενον ἔγκλημα καὶ μὴ φάσκειν αὐτὸ πεποιηκέναι, ἐπι- 
| φέρεται δὲ ἔγκλημα. αὑτῷ φόνου καὶ οὐχ ἀρνεῖται τὸν 

φόνον, Tug ἂν em ὅρος; ̓ἐἶ μὲν γὸῤ εὐνοῦχον κρίναι "c 
- ζωντα καὶ ἦν τοῦτὸ τὸ ζήτημα, » εὐνοῦχον εὑρών τις ἐπὶ 

τῇ γυναικὶ κρίνει μοιχεία ," | ἀγαντιῤῥήτως ἣν τὸ ζήτημα 

45 ὅρος» et οὗτος μοιχός " ἐπειδὴ δὲ φὐκευϑέντος αὐτοῦ κρί- 
ες vetat φόνου, οἰκεῖον δὲ ὅρου τὸ ὄνομα τοῦ πραχϑέντος 

ξητεῖν ὅ τι δεῖ χαλεῖν " ἐνταῦϑα δὲ σὐδεμία ἑξήτησίς ἐστι, 
. πότερον δεῖ φόνον καλεῖσθαι τὸ πεπραγμένον, ἢ ἕτερόν 

ας 4, οὔκ ἄρα εἴη ὅρος" εἰ γὰρ πρὸς τὸ αὕτιον γίνεται τὸ 
40 συνέχον, καὶ ix τοῦ συνέχοντος ἡ στάσιφ. τί ἂν εἴη ἐν- 

ταῦϑα τὸ αἴτιον; φόνον ἐποίησας" τὸ συνέχον " ἐφόνευ- 
σα, τοῦτο δὲ οὐχ ὅρου ἀλλ᾽ Arias" εἰ μὲν γὰρ ἔλε-. 

γε, μὴ τοῦτο εἶναι φόνον, -ὅρος ἤν, εἰ ἰδὲ ὁμολογεῖ τὸ 
τί πεπραγμένον καὶ ἐπὶ τὴν ἐξουσίαν καταφεύγει, 7r&.6 

95 οὐχ ἂν εἴῃ ἀντίληψις; δὲ δὲ ἐροῦσιν, , ὅτε iP ἀντιλήψει 

δεῖ ὁμολογούμενον εἶναν τὸ ἐφ᾽ ᾧ τὴν ἐξουσίαν ἐπάγει, 
ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν τρισαριστέα ἀνελόντος" αὐτῷ γὰρ μιά- 

λιστα ἔοικεν οὐδὲν ϑαυμαστὸν ὁρικὸν ἐμπεσεῖν ἀπὸ τοῦ 
προσώπου, ὥσπερ καχεῖ. ἀπὸ τοῦ τρισαριστέως προσώ-, 

30 "Lov μεταλαμβάνεται 0 διάχων λέγων, μὴ δεῖν ἀριστέα, 
ὄντα αὐτὸν ἀναιρεϑῆναι. καὶ ἐνταῦϑα οὖν μεταλαιιβά- 

vetat ᾿λίγων μὴ δεῖν ἀναιρεϑῆναι εὐνοῦχον ὄντα, ὥσπερ | 
. κἀχεῖ ἀριστέα, ὅτε ἠδύνατο αὐτὴν διαπράξασϑαι τὴν 
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μοιχείαν" καὶ ἀρμοδίως ἐμπίπτει xal ἡ ἀντιϑετιχὴ ἀντί- 
ϑεσις, ἥπερ οἰχεία ἐστὶ τῇ ἀντιλήψει. 4ηλον οὖν ἐχ πολ- 

λῶν, ὅτε τοῦτο κεφάλαιον ἐν τῷ ὅρῳ οὐ συνίσταται, ἀλλ 
ἐπλάνησεν αὐτὸν τὸ τοῦ εὐνούχου ξήτημά" οὐδὲ γὰρ ἐπὶ 

ἑτέρου ξητήματός. "toT6 ὁρικοῦ εὑρίσκεται. ἀντεγκληματε- 5 

xóm, καὶ τοῦτο, ὃ ἐνόμισαν εἶναι ὅρον, οὐχ ἔστιν ὅρος. 
ἹΜετὰ δὲ τὸ τίς ὁ μοιχὸς ζήτημα περαν- 

ϑέν" ἐνταῦϑα ἀληϑῶς τὴν πλάνην, ἣν ἐπλανήϑη, ἐμή- 

νυσε" λέληϑε γὰρ ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ κατηγόρου ποιήσας 
τὴν στάσιν, ὅπερ ἐν ὅρῳ ἀδύνατον ἐνταῦϑα δὲ τὸ λέ- 49 
γεν μετὰ τὸ τίς ὁ μοιχὸς ζγτημα περανϑὲν “ ἀπὸ τοῦ 
κατηγόρου ἐστι τοῦ λέγοντος, »ἀλλ᾽ οὐχ οὗτος μοιχὸς κ΄ 

αἱ δὲ στάσεις ἀπὸ τῶν φευγόντων γίνονται " ὅταν οὖν 

ἐχεῖνος λέγῃ μοιχὸν ἀνῃρηκέναι, ἐπ᾿ ἐξουσίαν χαταφεύ- 
γει, καὶ δι᾿ ἐχείνου m πρῶτον ἀναιρεϑῆναι τὴν. ἐξουσίαν 15 

τῷ μεταληπτιχῷ, τῷ λέγειν ὅτι Ovx ἐξῆν σοι αὐτὸν ave- 

λεῖν οὐκ ἀχριβὴ μοιχὸν ὄντα" ὅϑεν ἀναφύεται τὸ ὁρι- 
κὸν ἐνθύμημα μόνον οἰχεῖον τῆς στάσεως" ἐν τοῖς περὶ 
τῶν προσώπων τὰ παραχολουϑοῦντα σχεινάμενοε αὐτὸς 

μὲν τὴν τῶν. προσώπων διαφορὰν διηγούμενος οὐδαμοῦ 30 

τὴν ἑχάστου ποιότητα τῶν προσώπων δἴρηκεν, ἀλλὰ μέαν 

πάντων ἔστησε τὴν τῶν ἐγκωμιαστικῶν ἐξέτασιν". ἡμεῖς 
δὲ φϑάσαντες εἰρήκαμεν τοῖς ἐπεσχεμμένοις € ἐχδῖνα εὖχε- 

Qig τὴν ἑχάστου προσώπου ποιότητα τιϑέναι. 
Ὥσπερ δὲ στογασμῶν εἴδη πλείονα, οὕτω 28 

xal 0gov' τινὲς τῶν τεχνικῶν, τρία γένη καὶ εἴδη λύγου 
λέγρυσιν, τὸ χατὰ φύσιν, τὸ κατὰ τρύπον , τὸ χατὰ 
χρίσιν. καὶ τοῦ μὲν xara φύσιν τιϑέασι. παράδειγμα" 
νόμος τὸν σεσινωμένον μὴ ἱερᾶσθαι" μὴ γελῶν τις Χχω- 
λύεται, ἐνταῦϑα γὰρ ἡ ζήτησις, εἰ τοῦτο σῖνος, ὃ χα- 30 
τὰ φύσιν γίνεται" τοῦ δὲ χατὰ τρόπον τιϑέασι παρά- 
δειγμα τὸν πλούσιον τὸν ἐπανατεινόμενον λέγοντες, δὲ 

οὗτος Ó τρόπος πληγαί" τοῦ δὲ κατὰ κρίσιν, τούς Ts 
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κατὰ αἴτησιν ; καὶ τοὺς κατὼ ἂμ φισβήτησιν , λάνθάνου--: 

σε δὲ αὑτοὺς οὐχ εἴδη ὕὅρω ἀλλὰ ποιότητας λέγοψτες. 
διαφέρει δὲ εἶδος ποιότητος τούτῳ, τῷ τὸ μὲν εἶδος 

διάφορον δέχεσθαι διαίρεσιν, τὴν δὲ ποιότητα λόγων 
δ αἰτίας μηνυτικὴν εἶναι. ὥσπερ γὰρ» ἐν τῷ στοχασμῷ τὰ 

εἴδη διάφοῤον ἔχει τὴν διαίρεσιν καὶ πρὸς ἑαυτὰ, καὶ 
ἄλλως προκατασχευαζόμενορ,. ἄλλως ἐμπίπτων ,. οὕτω δὴ 

καὶ ἐν C ὅρῳ, ἐνταῦϑα δὲ" οὔτε ὁ κατὰ τρόπον ὅρος οὔτε 
ὃ κατὰ φῦσιν διάφορον πρὸφ ἑαυτοὺς τὴν. διαίρεσιν ἔς 

40 χουσιν" ἄλλως τὸ καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἀντιλήψει μᾶλλον 
ἁρμόξει ἢ ἢ ὅρῳ ταῦτα μὲν οὖν ἐῶμεν" ἃ δέ ἐστιν ἄχρις 

βῶς ὅρων ἐροῦμεν. γενικώτωτα μὲν οὖν τρία εἴδη ὅρων 

ἐστὶν, 0 τε “χατὰ χρίσιν, xel ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν x«l 

ὁ χατὰ ἀξίωσιν" τὸ μὲν ovv κατὰ ἀξίωσιν ὦ ἅτμητόν ἐστε 
48 καὶ τὸ κατὰ ἀμφισβήτησιν" τὸ μὲν γὰρ αἴτησιν ἔχεε 

μόνον" τὸ δὲ ἢ δύο προσώπων περὶ .évóg χατὰ μέρος 
πραχϑέντων͵ “ἀμφισβήτησιν, ὡς ἐπὶ τοῦ διώξαντος τὸν 
τύραννον ix τῆς ἀχροπόλεως, xol ὁ ἕτερος συναντήσας 

xoi ἀνελὼν καὶ ἀμφισβητοῦντες περὶ τῆς δωρεᾶς" ἢ δύο 

20 πραγμάτων πεπραγμένων ὑφ᾽ ἑτέρων δύο προσώπων, ὡς 
ἐπὶ τούτου τοῦ παραδείγματορ" τύραννος τὴν ἑαυτοῦ 

σχευὴν δέδωχεν τῷ δορυφόρῳ, καὶ μεταλαβὼν τὴν ἐχεί- 

vov κατῆλθεν μοιχευόμενος τῶν ἐν τῇ “πόλει. γυναῖκα. 

κατὰ ταὐτὸν ἀνῆηλϑέ τις τὸν τύραννον. ἀνελεῖν, χαὶ ἀπέ- 
25 Χτεινδ τὸν δυρυφόρον ἔχοντα τὴν. σχευὴν, καὶ ἐν τῇ πό- 

λει ὁ τῆς γυναιχὸς ἀνὴρ τὸν τύραννον μοιχευύμενον ἀγεῖ- 
 Asv, καὶ ἀμφισβητοῦσι τῆς δωρεᾶς. διαφέρει ὃ ὅρος: 

οὗτος τοῦ ὕρου ἐχείνου τῷ παρ᾽ ἐκείνων ἐν Μέρει. ἕν &p- 

γον πεπράγϑαι, καὶ τοῦ μὲν τὴν ἀρχὴν εἶναι, τοῦ δὲ 

30 τὸ τέλος" ἐνταῦϑα δὲ παρὰ δύο «προσώπων τελείως ἀμ-- 

gorega. τὰ ἔργα πεπρᾶχϑαι, καὶ ἔτι xarà ταὐτὸ 'διά- 
' gogoy ἔχξι τὴν᾽ διαίρεσιν, ὅτι ἐκεῖ μὲν εἷς ὅρος ἐστὶ χαὶ 

. ᾿ς δέρ 
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εἷς ἀνϑοριαμὸς, λέγοντος ὅτι τυραννοχτονία ἐστὶ τὸ ix- 
βαλεῖν τῆς ἀχροπόλεως, τὸ δεῖξαι φυγάδα, τὸ μηχέτε 

ἔχειν δορυφόρους » καὶ εἷς πάλιν ἀνθορισμὸς, ἀλλὰ τυ- 
ραννοχτονία ἐστὶ τὸ ἀνελεῖν τὸν ἐχϑρὸν ἀποδεῖξαι. iy. 
ταῦϑα δύο ὅροι παρ᾽. ἑκατέρου xoi δύο ἀνϑορισμοί" 05 

τε γὰρ τὸν δορυφόρον ἀνελών ῴησιν, ὅτι τυραννοχτο- 
vic ἐστὶ τὸ ἀνελϑιεῖν εἰς τὴν ἀκρόπολιν, τὸ μάχεσθαε τοῖς 
δορυφόροις, τὸ ἀποσφαξάι τύραννον" ὃ δὲ πεποίηκας, 
μοεχόν. ἔστιν ἀνηῃρηχέναι ἔσω ἐν τῷ οἰκήματι, οὐδὲ γι- 
ψνώσχων εἰ τύραννος ἦν ὃ δὲ πάλιν τὸ ἐναντίον, ὅτι i0 
τυραννοχτονία ἐστὶ τὸ αὐτὸν ἀποχτεῖναε τὸν τύραννον, 
τὸ νεχρὸν δεῖξαι, οὐ τὸ δορυφόρον ἰδιώτην σχῆμα μό- 
vov ἔχοντα" xoi διὰ δύο ὅρων καὶ ἀνϑορισμῷ" καὶ τὸ 
μὲν χατὰ ἀξίωσιν καὶ ἀμφισβήτησιν, τοῦτο δὲ κατὰ 
χρίσιν, ὅπερ ἐστὶ τὸ κατὰ φυγὴν xci δίωξιν, καὶ διαι- 15 
ρεῖται εἴς τὸ τὸν ,ἀντονομάξοντα καὶ τὸν χατὰ σύλλ η- 
ψιν καὶ τὸν ἐμπίπτοντα, καὶ τοὺς δύο καλουμένους ὅρους. 
χαὶ τούτους μὲν “Ἑρμογένης οἶδεν, ἐστὶ δὲ καὶ παρὰ 

τούτους ἕτερος καλούμενος παράδοξος , ὅτι πάντων τῶν 

ὅρων φύσιν ἐχόντων τὸ ἧττον λέγειν πεποιηχέναι ἢ τὸν 20 
αἰτοῦντα ἢ τὸν φεύγοντα, ὃ παράδοξος ἀπὸ τοῦ μεί- 
ζονος ἔχει τὸ ἔγχλημα" ἔτι δὲ τούτου παράδειγμα τοῦτον 
γόμος τὸν σεσινωεένον μὴ ἱερᾶσϑαι, ἑξαδάχτυλος χωλύ- 
ἑεται ἱερᾶσϑαι, οὐ γὰρ κατὰ τὸ ἐλλοῖπόν ἐστιν ἐνταῦϑα 

τὸ χατασχευάζεσϑαι τὸν ὅρον, ἀλλὰ κατὰ τὸ πλέον" ἐν 35 
τούτῳ οὖν μάλιστα τῷ ὅρῳ τὸ πρός τι ἀνέστραπται" OU 
γὰρ περὶ τοῦ καὶ μεῖζον αὐτὸ εἶναι φιλονειχεῖ ὁ κατήγο-΄ 
ρος, ἀλλ᾽ ἥττον, οἷον ἐπὶ μὲν τοῖς ὅροις ὃ μὴ γελῶν. 

καὶ κωλυόμενος ἱερᾶσθαι τὸν κατήγορον ἔχει πρός TL 
χαὶ μεῖζον χατασχευάζοντα, ὅτι μεῖζόν ἐστι τοῦ ἄλλο τι 530 
σῖνος ἔχειν, τὸ γέλωτος ἐστερῆσθαι τοῦ πόδα ἐλλεπεῖν, 

τοῦ ὀφϑαλμόν" ἐνταῦϑα διοριξομένου αὐτοῦ τὸ ἐλλιπεῖν 
μόνον εἶναι τὸ αἶνος, xol οὐ τὸ πλείονα ἔχειν, τὸ πρός 

Ahetor. V. M 
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τι ὃ κατήγορος λέγει, ὅτι τὸ πλείονα ἔχειν πολὺ ἧττόν. 
ἐστι τοῦ ἥττργα" εἰ γὰρ τὸ ἥττονα ἔχων ἄχρηστόν ἐστι͵ 
καὶ τὸ πλέον δὲ, ὃ ἕτερος δάκτυλος ἄχρηστός ἐστι, τά- 

Lov ἔχοι τοῦ. ἥττονος" περὶ δὲ τῶν λοιπῶν αὑτὸς Ἑρμαγέ- — 

5 yye διέξεισιν. Εἰσὶ δὲ καὶ eu paco TiV6g " —V δέ: 
εἰσιν οἱ δοχοῦντες μὲν ἔχειν δύο μὴ χρινομένους δὲ, &o- 

nep ἐπὶ τῶν συνεζευγμένων ἰστὶν ὃ ἐμπίπτων" ὃ γὰρ δεύ- 
τερος ὅρος εἰς χατασχεὴν τοῦ προτέρου λαμβάνεταε, ὡς 
ἐπὶ τούτου," νόμος τὸν χαδυφέντα ἱξρὼν δίκην ἄτιμον 

4“Ὁ εἶναι, Δημοσθένης διαλυσάμενος πρὸς Μειδίαν ὑπάχεται 
τῇ ἀτιμίᾳ, μετὰ γὰρ τὸ ζητηϑῆναι, τί τὸ χαϑυφεῖναε, 

τὸν ἐν διχαστηρίῳ εἰσελϑόντα μὴ διχαιολργήσασϑαι, * τὸ. 
᾿ μὴ προσάγειν μάρτυρας, τὸ ὅλως μὴ ὡς δεῖ ἀγωνίσα- 

| GOci, ἐμπίπτος μεταξὺ ἕτερον ζγητημα, εἰ ὅλως αὕτη δα 

45 ρὰ δίχη, καὶ χατααχευάσει ὁ δημοσϑένης μὴ εἶναι ἱερὰν, 

ἀλλ᾽ ὁριεῖται τὴν περὶ ϑυσιῶν Σ ἢ ἀγαλμάτων ἢ ἱερῶν 

δίχην εἶναι ἱεράν" διὸ καὶ ἔμμεσοι καλοῦνται, ὅτι τάξιν 
μὲν ἔχουσε διπλῶν" τὸ δὲ ἕτερον αὐτὸ μέρος εἰς ἀπόδει- 
ἕξιν τοῦ προτέρου λαμβάνεται, οὖκ αὐτὸ ἐγκαλεῖται, ὧα- 

20 περ. ἐπὶ τοῦ κατὰ σύλληψιν. καὶ τοῦ ἀντονομαζοντος" τὰ 
δὲ negaóeí γματα παλιν παρ᾽ ρμογένει. Εἰδέγαε δὲ, χρὴ, 

δτι ὁ κατὰ ἀμφισβήτησιν ὃ ὅρος μόνος τὴν ἐναντίαν τάξιν 
ἔχει ro ς ἄλλοις ὕροιςζ" ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις ὅροις ὃ- 

ρος τὸ χερέλαϊον ix τῶν παρειμένων γίνεται, ἐν δὲ τῷ 
25 χατὰ ἀμφισβήτησιν ἐχ τῶν πεπραγμένων" τοῖ μὲν τὴν 

ἀρχὴν ὁρίξοντος εἶχαι τὴν τυραννοκτονίαν τὸ ? διῶξαι, 
τοῦ δὲ τὸ τέλος τὸ ἀνελεῖν" πολλάκις γὰρ ἔφαμεν, ὡς ὃ 
αἰτῶν τάξιν ἔχει διώκοντος. 

Τοῦτο οὖν πλέον ἔχει χεφάλαιον οὗτος iv 
30 75 διαιρέσει. ἔλαθεν ἑαυτὸν ὁ “Ἑρμογένης τὸν τρό- 

πον τῶν ἐνθυμημάτων χεφάλαιον καλῶν" χεραάλαιον. δέ, 

4 Cod. δικαιολογήσασϑαι. 3 Cod, οὐσιῶν, scripsi Ov- 

σιῶν ut Herm. Prógymn. p. 30. * 3 Cod. τῷ. | 
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ἐστε μέρος λόγου διάφορον ἐργασίαν ἐπιδιχόμένον πρὸς 

τὰ προκείμενα καὶ ἐπαγόμενα" οὕτως οἱ πολλοὶ ὁρίζον- ' 
ται τὸ κεφάλαιον. ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις διάφορον 

ἔχει τὴν ἐργασίαν πρὸς τὸ παραγραφικὸν χαὶ τὴν £yo- 
μένην βούλησιν χαὶ δύναμιν, £al σδὸ πρόρ τὸ ᾿ϑιάφορον 5 
iyu τὴν χατασχευὴν, πρός T6 τὸν ἀνϑορισμὸν xci τὴν 
πηλικότητα᾽ ivravOc δὲ ἐστι μιὰ διαφορὰ. χκατασχευα- 

ξομένη, ἀλλ᾽ ἐνθυμήματα ἐστι μόνά τὸ διαλλάττον, καὶ 
τοῦτο οὐχ ἐν ἑνὶ τόπῳ κείμενον, ἀλλὰ καϑολιχόν" πῶς 

οὖν κεφάλαιον ἐρεῖ τοῦτο Ἑρμογένης καὶ οὐ μᾶλλον εἷ- 

δος λόγου" τὸ 6p εἰδός ἐστι μόψον τὸ διαλλάττον, καὶ 
διάφορον ποιότητα ἐνθυμημάτων παρέχον, κεφάλαιον 

δὲ οὐχ ἔστι. 

Τρίτος χατὰ πρόσωπον διπλοῦς. τὸν κατὰ 
ἀμφισβήτησιν ὅρον καὶ τὰ πρόσωπα διπλοῦν ἐχάλεσεν" 13 
ἔστι δὲ οὗτος τῶν δυπλῶν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἠγνόησε τὰ ἕνι- C 
χὰ εἴδη τοῦ ὅρου, προετάξαμεν ἀνωτέρω“ εἰκότως. αὑτὸ 
διπλοῦν δἶναι νενόμικεν. ! 

t 6 

Περὶ ἀντιλή Veo ον 

᾿Εξήτηται , τί δήποτε ἐν μὲν τῇ μεϑόδῳ πρώτην 10 
ἔταξέ τὴν πραγματικὴν, ἐν δὲ τῇ τῶν στάσεων διαιρέ- | 
σει τὰς δικαιολογικὰς πρώτας" καὶ λέγομεν , ὅτε ἐχεῖ 
μὲν τὸν xavova καὶ τὴν μέϑοδον τοῦ τὰς στάσεις εὑ- 
ρεῖν ὑποτιϑεὶς, εἰκότως πρότερον ἔταξε τὴν πραγματικὴν, 
ἅτε μονοειδῇ τινα. οὖσαν" διαιρῶμ γὰρ τὴν ποιότητα εἴς 28 
τε τὸ χεγενημένον καὶ μέλλον, καὶ ὑπὸτιϑεὶς τὸ μέλλον 

ἔχειν τὴν πραγματικὴν, εἰχότως αὐτὴν προέτοξε μίαν tt. 
γὰ οὖσαν τοῦ μέλλοντος, καὶ ἐφεξῆς, τὰς τοῦ παρεληλυ- 

ϑότος πάσαρ᾽ ἐνταῦϑα δὲ ἐπειδὴ ἀντίληψις καὶ ἀντιϑε. 

τιχαὶ, αἵπερ εἰσὶ τῆς δικαιολογίας, πλείστην ἔχουσε XOL- 30 

γωνίαν πρὸς τὸν ὅρον,. χαϑὼς χαὶ ἀνωτέρω ἐμηνύσαμεν, 
χαὶ τὰ κεφάλαια ταῦτά ἐστιν, εἰκότως περὶ toU δρού 

; 07 MH. e 
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διεξελϑαὶν δευτέραν ἡμῖν τάττει τὴν ἀντίληψιν ; πρώτην 
οὖσαν τῆς διχαιολοχγίας. 

H ἀντίληψες διαιρεῖται προβολῇ. ἢ προ- 

βολὴ ἐν ὅρῳ ἤδη δέδεικται ὁποίαν ἔχει φύσιν." 

δ Μορίοις δικαίου. τὰ μόρια τοῦ δικαίου ἐστὶν 

9 ἀντίληψις" εἴρηται δὲ μόριον δικαίου ἀπὸ τῆς φύσεως 
τοῦ πράγματος" ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἀντίληψις ἐξ ἑνὸς τούτων 
τῶν τριῶν συνίσταται, φύσδως ἢ τέχνης ἢ νόμου, διὰ τοῦ- 
τὸ μόριον δικαίου καλεῖται, παρὰ τὸ μέρος τι. τοῦ δικαίον 

10 προβάλλεσϑαι. ᾿Εζήτηται δὲ, τὶ δήποτε ἐφεξῆς ἕτερον 
χεφάλαιον ἐπάγει καλούμενον ἀντίληψιν, τοῦτο δὲ ἀντε- 
ληπτιχὸν, καὶ ἀντιλήψεως φύσιν ἔχον οὐκ ἐχάλεσεν ἀντίς- 
ληψιν" λέγομεν, ὅτι τοῦτο, ὃν τρόπον τὸ παραγραφι- 
κὸν τὸ ἐν στοχασμῷ ovx &vtuxovg ἐστὶν ἀπολογία τοῦ 

45 πράγματος, ἀλλὰ διαβολὴ τοῦ ἄγοντος, τοῦτον τὸν τρό- 
πον καὶ τὰ μύρια τοῦ διχαίου οὗ φανερῶς ἀπολογεῖταε, 
οὐδὲ τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν προβάλλεται, ἀλλὰ μόνον δια-- 
βολῆς ἕνεχα 'προτείνεται τὴν ἐξουσίαν" διὸ οὐδὲ ἀντί- 

ληψις ὠνόμασται διὰ τὸ μήπω τῆς ἐξουσίας τὸν φεύ--: 
20 ovra ἀντιλαμβάνεσϑαι, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ διαβολῇ, ἢ ἐπὶ 

τούτοις χρίνεται. 
Προσώπῳ. εἰχότως δευτέραν ἔχεν τάξιν τῆς ἀπο- 

λογίας τὸ πρόσωπον xci ὀλίγον τῆς τέχνης xol τῶν xe- 
φαλαίων ἐπὶ τὸ ἰσχυρότερον ἰόντων. ἐπειδὴ γὰρ ἔφημεν, 

35 ἑπτὰ μόρια τοῦ διχαίου παραγραφιχοῦ τάξιν ἔχει, εἰκό-- 
τως τέταχται δεύτερον τὸ πρόσωπον τελέας παραγραφῆς 
τάξιν ἔχον ἐν τῇ ἀντιλήψει᾽ ἔστιν γὰρ τοιοῦτον; ὅπερ 
ἑτέρων εἰσὶν αἱ τοιαῦται κατηγορίαι, καὶ οὐ δεῖ φέρε εἶ- 
πεῖν ἰδιώτας δημοσίων ἀδικημάτων κχρίνεσϑαε, ὡς ἐπὶ 

80 τοῦ ζωγράφου τοῦ γράψαντος τὰ ναυάγια καὶ χρινομέ- 
αἰ yov δημοσίων ἀδικημάτων" μετὰ γὰρ τὰ μόρια τοῦ Ói- 

καίου, τὸ λέγειν ὅτε ἐπὶ τέχνῃ χρίνομαι, ἐπάγει τὸ πρόσ- 
emtoy, ὅτι οὐ δεῖ ζωγράφον ὄντα ἐπὶ δημοσίοις ἀδιχήμα- 
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σε χρίνεσϑαι, ἀλλὰ στρατηγοὺς xal ῥήτορας. ov χϑιρο- 

τέχνας, καὶ γίνεταί παραγραφιχοῦ τελείου τάξις" τοῦτο 
δὲ τὸ κεφάλαιον πολλάκις ἐκλείπει, καϑάπερ ἐν στοχα- 
σμῷ, καὶ ἐφεξῆς τὰς αἰτίας ἐροῦμεν. 

Ὅρῳ καὶ τοῖς ἑπομένοις τῷ δρῷ μέχρι τοῦ ὅ 
πρός τι" σημαίνει τὸν ἀνϑορισμὸν καὶ τὸν συλλογι- 

᾿σμὸν χαὶ τὴν πηλικότητα, καὶ τὴν γνώμην τοῦ νομοϑέ- 

του, ἃ ἐστιν ἀχριβῶς. πάντα τῆς ἀντιλήψεως κεφάλαια 

ἂν αὑτῇ τῇ ἀντιλήψει. ᾿Εζήτηξαι, τὶ διαφέρει ἀντίληψις 
- , “-« , 4 4 , «t Ἢ ⁊ 2» 

τῶν μορίων τοῦ δικαίου, xal διὰ ti αὐτὴ xol τὸ Ὄνομα 10 

ἔχει xol τελευταία τέταχται" ἐροῦμεν, ὅτε αὑτὴ μὲν πα- 
θαγραφιχοῦ τάξιν otx ἔχει, ἀλλ᾽ ἀποδειχτιχοῦ, ἐχείνη δὲ 
στςαραγραφικοῦ μόνον" ἐπειδὴ δὲ τολμηρὸν ἡ ἢν καὶ ϑρασὺ, 

4q' οἰωδήποτε πράγματι χρινόμενον εἰϑὺς ἐπὶ τὴν ἐξου- 

σίαν καταφεύγειν, εἰχότως τελευταία τέταχται, ὁδοποι- 15 

ῃησάσης τῆς τέχνης καὶ δειξάσης διὰ τῶν τοῦ ὅρου χεφα- 
λαίων ὡς οὐκ ἔστιν ἀδίχημα’ τοῦτο γὰρ ὃ ὅρος καὶ τὰ 
ἑπόμενα αὐτῷ. κατασχέυαξει, ὅτι οὗ τοῦτο δημοσίᾳ ἀδι- 
χῆσαι, τοῦ δὲ ὅρου τοῦτο κατασχευάζοντος χώραν εἶχε, 
διὸ xoi τὸ ὕνομα τοῦτο ἔχει, ὅτι ἐνταῦϑα dag τὴν ἐξ- 20 

ουσίαν προβαλλεται" ἐκεῖ δὲ ov προδήλως, ἀλλ᾽ ὡς ἐν 
παραγραφικοῦ τάξει" ἕπεται δὲ τῇ ἀντιλήψεε πάντως με- 
τάληψις" ἡ. δ᾽ ἀντίϑεσις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν ἀντιστατι- 

χῇ ἐστιν, ἐνίοτε δὲ xal κατὰ τὰς ἄλλας ἀντιϑετιχὰς εὑ- 

ρἰόχεται, ὅπως καὶ ἐν τῇ ἐργασίᾳ τοῦ κεφαλαίου ἐροῦ- 35 
» ? - — , 

μεν. Εἰχότως δὲ τοῦ ἀντιληπτικοῦ χεφαλαίου κατασκευ- 
σαντος τὴν ἐξουσίαν ἔσχεν γώραν ἡ ἀντιϑετικὴ ἀντί- 

. € DU LT M , * , » - ϑέεσις" οταν γὰρ δείξης, ὅτι. ἐξουσίαν ἔχειᾳ ποιεῖν, τότε. 
“«« , - τ - , καλῶς memOLnxévow ἐρεῖς" εἶτα ἄλλα εἴδη τῶν ἀντιϑέσδων" 

χαὶ περὶ μὲν τῆς τάξεως τῶν χεφαλαίων τοσαῦτα, ἔδω- 30 
μὲν δὲ xti xo^ ἕχαστον. 

H προβολὴ γίνεται ὥσπερ ἐν € δρῳ. φϑάσαν- 

τες εἰρήχαμεν, ὅτι ἡ προβολὴ ἐν πάσῃ στάσει τὴν αὐτὴν - 
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ἔχεε φύσιν, πῶς οὖν εἶπεν, ,ὥσπέρ ἐν τῷ ὅρῳ,“ μήτε ἂν--: 
τιϑετικαῖς μήτε ἀλλαχοῦ ἑτέραν ἐχούσης φύσιν τῆς προ- ' 
βολῆς, ἀλλὰ πανταχοῦ οὔσης ὃ συντόμου ἀποφάσεως τῶν 
εἰρημένων ἀδικημάτων" xal. τοῦτο διαφέρει τῆς χαταστά- 

$ ceu, ὅτι ἡ μὲν χατάστασις κατὰ μέρος διηγεῖται," xac 

mna σπουδάζει κινεῖν, xoi τὰς ἀποδείξεις χατὰ μέρος 

' ἔχει, ἡ δὲ προβολὴ χεφαλαιωσαμένη πάντα τὰ τῆς κα- 
ταστάσεως συντόμως δρίξεται τὰ ἀδίκημα" xol ἔστι προ- 
βολὴ χυρίωρ τὸ αἴτιον * J μὲν οὖν φύσις αὑτῆς καϑόλου 

40 αὕτη. πῶς οὖν λέγει, οὡς ἐν ἃ ὅρῳ μεμαϑήχαμεν, ἐδ ὡς 
ἀλλαχοῦ δὲ" ἑτέραν αὐτῆς ἐχούσης φύσιν; ἐροῦμεν, ὅτι 
ἐν αἷς ἤδη στάσεσι διεῖλε μόνος ὁ ὅρος ἔχει τὴν προβο- 

Mv τὸ οὖν ,UO7t6Q ἐν ὅρῳ μεμαϑήκαμεν “ ἀντὶ τοῦ ,ὡς 
εἰρήκαμεν y* ἔστιν μὲν οὖν ὡς πρὸς ἀντιδιαστολὴν. τοῦ 

45 ἐν ἄλλοις ἄλλως εἶναι, καὶ ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει ἐν ταῖς 

ἄλλαις στάσεσι, λέγει ἡ προβολὴ, καϑὼς εἴρηται" τὸ μό- 
ριον toU “δικαίου φησὶν μὲν ἁπλῶς χεῖται, κεφάλαιον 
᾿δὲ οὐδὲν ἁπλῶς προστίϑεται, εἰ γὰρ ἡ ἀπόδειξις παντὸς ̓ 
τοῦ προγινομένου πράγματος διὰ τῶν κεφαλαίων ἐστὶν, 

80 πῶς δύναται ἄνευ ἀποδείξεως εἶναι αὐτὸ ὃν ἀπόδειξις ; 

κἂν δὲ τὸ ἐπαγόμενον εἴπῃ ἁπλῶς χαὶ xaT. ἀρχὴν," 

καὶ τοῦτα TOU qvroU πταίσματος, οὐδὲ γὰρ ἡ τάξις τῶν 
κεφαλαίων τὴν φύσιν aptius, καὶ τὸ μὲν πρῶτον &UTE- 
λέστερόν ἐστι, τὸ δὲ δεύτερον τῆς κατασχεῦῆς ἵνα τὴν 

28 ἐχβολὴν ἐκεῖ χατασχευᾶσῃ. * "Exsi δὲ, ὡς ἄλλως. ἐν- 
ταῦϑα ἑαυτὸν ἐξήλεγξεν ὁ ὅτι εἰκῆ ταῦτα λέγει" 4 εἰ μὲν 
γὰρ. εἶπεν , ὅτι ἐχεῖ δὲ τοιῶρδε, ἐδείχνυέ τινα adio 

gov οὖσαν φύσιν, ἀλλὰ λέγων οὐχ ἄλλως, ἔδειξε τὴν 

- διαφορὰν, ἀλλὰ ἐπήγαγε παράδειγμα, τὴν διαφορὰν μὴ 

δ0΄ δείξας « τίς οὖν 7 διαφορά; φϑάσαντες μὲν εἰρήκαμεν 

καὶ νῦν δὲ ἐροῦμεν, ὅτι μεμέρισται τὸ ἀντιληπτιχκὸν 
Li 

1 Cod. τούτου, acr. οὔσης. 2 Cod. μαϑησόμεϑα. $ 

Cod. κατασχενάσης. 4 Cod. λέγειν. 
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πετράλαιον εἷς δύο, τὸ μὲν πρότερον ἐν παραγραφῇ, τὸ 

δὲ δεύχερον ἐν ἀποδείξερ" τὸ πρότερον οὖν ἐστε τὰ μό- 
φια τοῦ δικαίου παραγραφῆς ἔχοντα' τάξιν, δὲ μὴ δεῖ" 

imi τούτοις χρίνεσϑαι, οὐδεὶς γὰρ ἀπολογίαν ᾿προτείνων 
ἀμφίβολον αὐτὴν προβάλλεται, ἀλλὰ καϑηλιχὴν ἀπόφα- 9 
γεν τοῦτο yaQ ἐστίν ἢ τὸ ἀρνεῖσθαι τὸ μὴ εἶναι ὑπεύ- 
ϑυνον, ἢ λέγειν μὴ àyxaAsiat ot τὸ πρᾶγμα’ τὸ δὲ, οὐ 

δεῖ ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαμ, ἀμφιβολίας ἐχόμενόν ἐστιν, 
οὐδεὶς δὲ ἀπολογούμενος ἀμφίβολόν τε κατασκευάζει τυγ- 
χάτνειν" τὶ οὖν ἐροῦμεν ; ὅτι ἐνταῦϑα οὐχ ὡς ἀπολογού- 19 
μένος αὐτὸ λέγει, ἀλλ᾽ ὡς κοινὴν ζήτησιν τῶν δικαστῶν, 

εἰ δεῖ αἰτοὺς ἐπὶ τούτοις κρίνεσθαι, ἵνα ἦ ἡ μὲν πρό- 

τασις φεύγοντος, ,OU δεῖ μὲ ἐπὶ τούτοις κρίνεσϑικι “ 

ἐπαγωγὴ δὲ τοῦ διώκοντος, , ἀλλὰ δεῖ Νὰ ξήτησις δὲ τῶν 

διχαστῶν, εἰ μὴ δεῖ ἐπὶ τούτοις χρίνεσϑαι, ἃ μηδεὶς" xe- 15 

κώλυχε νόμορ. ἐνταῦϑα og παραδείγματα λέγων dxpt- , 

θείας: ovx ἔχεται , Οὗ γὰρ ἀπὸ νόμου μόνον γίνεται 7 

ἀντίληψις, ἀλλὰ χαὶ ἀπὸ φύσεως καὶ τέχνης" τὸ δ᾽ εἰ-. 

πεῖν, ονιηδεὶς xsxwÀvxs νόμος," τὴν ἀπὸ γόμου μόνον 
ἄντίληψιν δηλοῖ" ἔτει δὲ καὶ ἡ ἀπὸ νόμον ἀντίληψις 20 
ἐπὶ τὴν ἀπὸ τοῦ νόμον ἐξουσίαν καταφεύγει, οὐχ ἐπὶ 
τῷ μὴ κχκεχωλύσϑαι, ἀλλὰ δύο εἴδη ἐστὶ τῆς ἐπὶ νόμον, 
ἢ ὅταν αὐτὸ δὲ λέγωμεν ἐξεῖναι, ἢ ὅταν μὴ, κεχωλύσϑαι" 

. τὸ γὰρ 'μὴ χεχωλίσϑαι βιαζόμεϑα τάξιν ἔχειν τοῦ ἐξεῖ- 
γαι᾿ τί δήποτε, οὖν ἐνταῦϑα τέϑεικε τὸ παραδείγμα,. 35 

xol οὔτε ἀπὸ φύσεως οὔτε ἀπὸ τέχνης; too? uev vovv ὅτι 

πανταχοῦ εἷς ἐστιν ὃ χανὼν, ὡς αἱ ἄτεχναι πίστεις τῶν 
ἐντέχνων εἰσὶν ἰσχυρότεραι" ὃ νόμος οὖν ἄτεχνός ἐστι 
πίστις, χαὶ εἰχότως ἐκ τῶν ἰσχυροτέρων τὰ παραδεῖ) ματα 

τίϑησε, τί δήποτε οὗ τὴν ἐπὶ νῦμον καταφε:ύγουσαν av- 33 

τίληψιν τέϑειχε τὸ παράδειγμα, ἀλλὰ τὴν μὴ κεχωλυμέ- 
vi», ὥσπερ τὸν. τρισαριστέα μοιχὸν ἀποκτείνας; ἐροῦμεν, 
ὅτι καὶ ἐπὶ τῆς κατὰ φύσιν ἀντιλήψεως x d ἐπὶ τῆς xa- 
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τὰ τέχνην κοινόν ἔστιν ἐνθύμημα τὸ λέγειν, ὅτι οὗ κα- 
κώλυχεν ὃ νόμος τὰ κατὰ φύσιν γίνεσϑαι, καὶ oU x&— 

κώλυχεν ὃ »όμος τῇ τέχνῃ ἑαυτοῦ ἕχαστον γρήσϑαι" χοε-- 

νότερον οὖν ἐστιν ἐνθύμημα καὶ τὸ τοῖς τρισὶν. ἁρμόζειν, 
$ χαὶ εἰχότως αὐτὸ ἔταξεν τὸ πρόσωπον οὐχ ἀεὶ δύναταε. 
ἐμπίπτειν | ἀλλ᾽ ὅταν μὲν 7 τὸ ἐπιφερόμενον ἔγχχημοε 

, μεῖζον τῆς ποιότητος τοῦ κρινομένου! προσώπου, τότε ἐμ-- 
πεσεῖται, τὴν ἑαυτοῦ ἀσϑένειαν προτεινομένου τοῦ xQi— 

. Ψομένου προσώπου, καὶ δεικνύντος τὰ ἁρμόζοντα πρόσω-- 
40 πα πρὸς τὰς τοιαύτας κατηγορίας " ὅταν δὲ ἀχόλουϑον 

; 7 τὸ πρόσωπον τῇ ποιότητι τοῦ χρινομένου προσώπου. " 

ov δύναται ἐμπεσεῖν᾽ τὸ δὲ παράδειγμα σαφηνίξει αὑτό. 

"“Αλχιβιάδης τὰ περὶ ὩΣικελίαν ἐν ἐχπώμασι γράψας κρί-- 

veto, δημοσίων ἀδικημάτων" ἐνταῦϑα oy δύναται εἰπεῖμ, 
45 ὅτι OU στρατηγῶν εἰσιν οὐδὲ δημαγωγῶν , ai τοιαῦταε 

δὲ γραφαὶ xol ᾿τὰ ἀδικήματα καὶ τὰ ἐγκλήματα τῶν 

δημοσίων ἀδικημάτων, οἷς μάλιστα ἁρμόξει" ᾿εἰδέναε. 

| οὖν χρὴ, ὅτι ἐπὶ τούτοις ἐκλείπει" ἁρμόζει δὲ ἀντὲ 
τοῦ προσώπου τὸ πρᾶγμα εἰσαγαγεῖν καὶ λέγειν,“ 

20,01, àp ἑτέρων πραγμάτων ol δημόσιαι γραφαὶ, ἐπὲ 

προδοσίας τριηρῶν, ἐπὶ προδοσίας πόλεων, ἐπὶ τει-- 
χῶν κατασχαφῆς, ἐπὶ τινι τῶν τοιούτων, οὐχ ἐπὶ γρα- 
φῇ καὶ τοῖς εὐτελεστάτοις ἐχπώμασιν" ἐχλείπει οὖν τὸ 
ἀπὸ τοῦ προσώπου, ἀντεισάγεται δὲ τὸ ἀπὸ τοῦ πρά- 

25 γματος ὅρῳ. Τὴν φύσιν τοῦ ὅρου φϑάσαντες εἰρήκαμεν. 

Ἔπαγεται οὖν ἀναγκαίως n συλλογισμός" 
ἐν τοῖς πρὸ τούτου ἱχανὰ περὶ. τούτου διελέγθημεν, ὅτι 

ovx ἔστιν ὁ συλλογισμὸς ἴδιον χεφράλαιον, ἀλλὰ συμ- 
πέρασμα ToU ἀνϑορισμοῦ, καὶ ἔφαμέν, ὅτι ὃ τεχνιχὸς 

10 πολλάκις συλλογισμὸν ὠνόμασεν ἀντὶ ἀνϑορισμοῦ εἰδὼς, 
ὅτι ταὐτόν ἐστιν" εἰ δὲ τις ζητήσειεν, διατί μὴ τὸν av- 
'ϑορισμὸν μᾶλλον εἶπεν, ἐροῦμεν, ὅτι τὰ κεφάλαια πρὸς 

οὐπόδειξεν σπεύδει" τὰ δὲ συμπεράσματα τὰς ἀποδείξεις 
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ἔχει" εἰ οὖν δ' συλλογισμὸς συμπέρασμά ἐστε τοῦ ἀνϑο- 
ρεσμοῦ, εἰχότως χυριώτερόν ἐστι πρὸς τὴν κλῆσιν. 

Ἐπιχειρήσει δηλαδή" οἷον ἐπὶ τοῦ παραδείγμα-. 
τος ἐρεῖ, οἷον ὃ ὀφϑαλμὸν πηρώσας $ οὐχ ὅτι μὴ xol 

χεῖρα ἐπήρωσεν, διὰ τοῦτο ἀϑῷός ἐστιν, ἀδικήματα γὰρ 5 
ἀμφότερα, evayxg δὲ ἅπαντα ταῦτα ἀδικήματα ποιεῖν, 
καὶ τὰ τοιαῦτα. ἐρεῖ πλείονα παραδείγματα" τὸ ,ἐπιχει- 
eno οὖν ἐνθυμήματα παραδειγμάτων εἰς ἀπόδειξιν 
συντεινόντων ἐρεῖ. 

Ἢ ἀντίϑεσις ἐπὶ τούτοις ἀντιστατικὴ yi-10 — 
νεται" ἐχρὴν τεχνολοχοῦντας μὴ τὴν τοῦ παραδείγμα- 
τος φύσιν, ἀλλὰ τὴν τοῦ κεφαλαίου εἰπεῖν" ἐπὶ μὲν γὰρ 
τοῦ ξωγράφου ἀντιστατική ἔστιν λέγοντος τοῦ ζωγρά- 

gov , ὅτι παραινέσαι τοῖς παρὰ καιρὸν πλέουσιν δητῶν" 

ἐπὶ δὲ τοῦ τὸν τρισαριστέα μοιχὸν ἀποχτείνανπος ἂν- 15 
᾿τεγχληματιχή" DÀ δὲ λόγῳ ἢ ὁ ἀντεγχληματικὴ ἢ ἀντι- 
στατιχὴ μόνον εὑρίσχεται; μεταστατιχὴ δὲ οὐδέποτε οὐδὲ 
συγγνωμονιχή" ἐναντίαν γὰρ ἔχει φύσιν ἡ συγγνώμη τῇ 
ἀντιλήψει, οὐδεὶς γὰρ ἐφ᾽ οἷς ἐξουσίαν προτείνεται, συγ- 
γνώμην αἰτεῖ" τὸ μὲν γὰρ συγγνώμην αἰτῆσαι χαὶ ὅμο» 30 " 
λογῆσαί ἐστιν ἀδίχημᾳ, καὶ ἐλέους δεῖσϑαι, τὸ δὲ ἐξου- 
σίαν προτείνεσϑαι οὐδέτερον τούτων ἔχει" ἰστέον δὲ, ὅτε 

τὸ χεφάλαιον τοῦτο οὐχ ἀεὶ ἐμπίπτει, ἀλλ᾽ ἔστιν ὅτε 
᾿ἐχλείσει" ἐχλείπει δὲ, ὅτε ὁ ὅρος ἀχριβῶς ἰσχύει, ὡς ἐπὶ 

τοῦ "Δλξιβιάδου τοῦ γράψαντος τὰ περὶ “Σιχελίαν, ἢ τοῦ 25 

χομίσαντος ταῖς δέσεσιν" ὅτε γὰρ ἀντιστατιχὴ ἐμπίπτει, 

εἰ καὶ κατὰ φύσιν ἔχει τὸ δύνασθαι εἰπεῖν, ὅτι ἵνα μά-. 
ϑητε μὴ ἀκαίρως ἐπιχειρεῖν μείζοσι πράγμασιν" αὐτὸς 
γὰρ Tv ὃ πείσας - αὐτοὺς ἐπὶ “Σικελίαν. στρατεύεσθαι" 

οὔτε ἀντεγχληματιχὴ, ὅτε ἄξιοί ἐστε τοῦ ὀνειδίζεσθαι" 55 

δ Cfr. Ald. p.604. 1.14, 6 Cod. εἴη. Ald. p.617. 1. 5. 5j. 
Eandem secutus omisi 4 ante μεξαστατική. 
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ἐχλείψει οὖν τὸ κερήλαιον πάντως" «αὶ ἢ ἐχλείψεν καὶ 

. ἢ ἑτέρα μετάληψις" ἡ γὰρ ἑτέρα μετάληψις λέγει, ὅτε 

ἄλλως ἐχρῆν ἂν μὲν ἀντεγχληματεκὴ ἢ, ὡς ἐπὶ τοῦ 

τρισαριστέως. τοῦ ἐν μοιχείᾳ ἀνῃρημέμου λέγει, ὅτι ἄλ- 

2 δλὼς ἐχρῆν αὐτὸν τιμωρεῖσθαι, προσαγαγόντα τῷ δήμῳ, 

. ταῖς ἀρχαῖς, διελέγχοντα, ἀνάξιον ὄντα φιλανϑρωπίαρ" 

ἐπὶ δὲ τοῦ ζωγράφου τοῦ λέγοντος, tra ψουϑετήδω S 

παρὰ καιρὸν πλεῖν , καὶ tU&QytrQOX τοὺς ἐμπόρους, ἔχϑι 

χώραν τὸ εἰπεῖν, ὅτι λόγοις, ἐχρῆν γουϑετεῖν xui ἐσει- 

40 πλήττειν καὶ μέμφεσθαι" ar ἐμπεσούσης οὖν μηδεμεᾶς 

τοιαύτης ἀντιϑέσεως οὐκ ἂν ἔχοι οὐδὲ ἡ μετάληψις χώ- 

ραν" ἐχλείπει, οὖν χαὶ αὕτη, εἰ blah y ἀντίϑεσις" 

ἀναγκαίως, ov» καὶ τὸ τρίτον ἢ ἀντίληψις ἐχλείψει, ταῦ- 

τὰ γὰρ πᾶντα τὴν γένεσιν ἀπὸ τῆς ἀντιϑετικῆς ἔχουσιν 

᾿4δ ἀντιϑέσεως, μὴ ἐμπεσούσης δὲ αὐτῆς οὐχ ἐμπεσεῖται 3] 

μετάληψις, αὕτη γὰρ αὑτῆς ἐστιν «ἡ λύσις, ἀναγκαίως 

. τῆς μεταλήψεως μὴ ἐμπεσούσης οὐδὲ ᾿ἀντίληψις, ἥτις 

ἐστὶ τῆς ἀντιλήψεως λύσις, Περὶ δὲ τῆς τάξεως, πῶς 

τῆς φύσεως ἀπαιτούσης πρώτην τὴν ἀντίληψιν εἶναι δεῖ τ 

$30 καὶ οὕτως τὴν μετάληψιν ,* ἐφρϑάσαμεν xci ἐν ὅρῳ εἰ- 

πόντες, καὶ νῦν δὲ ταὐτὸν ἐροῦμεν, ὅτι 7 μετάληψις 
ἐνταῦϑα πρὸς τὴν ἀντιϑετιχὴν γενομένη τὴν φύσιν αὖ- 
τῇ τῆς ἀντιλήψεως δωρεῖέαι, χαὶ ἔστιν ἡ μετάληψις ὥσπερ 
ἀντίληψιρ.᾿ Τὰ οὖν λέγειν, ὅτε ἡ δευτέρα ἀντίληψις οὐ 

»5 πρὸς τὴν πρώτην, λέγει τὸ χεφάλαιον" ov πρῦς ἐκεῖνο 
οὖν ἐστιν, χαὶ γὰρ τὰ μόρια τοῦ δικαίου ἀντίληψίς ἐστι, 
καὶ ἐχρὴν εἰπεῖν ,,ἡ τρίτη" “ ἐνταύϑα οὖν ὁ τεχνιχὸς 
τὴν φύσιν δείκνυσι τοῦ χεφαλαίου, ὅτε πρώτην ὥσπερ 
ἀντίληψιν οἶδὲ τὴν ἀντίϑεσιν , χαὶ τοῦτο λέγει »7j δευ- 

80 τέρα,“ ὡστὲ τετμημένης αὐτῆς εἰς δύο οὐ πρὸς αὐτὴν 

7 δεῖ Ood. bhi, — 8 Séquitur in Cod, τῆς μεταλήψδως. 9. 
Cod. addit: καὶ ἐστὶν. ᾿ 
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ἀνείληψεν yn ,€ δευτέρα ἀντίληψις,“ ἀλλ᾽ ὡς πρὸς 
τὴν φύσιν τοῦ χεφαλαίου; VH ϑέσις οὐχ ἔστι κεφάλαιον, 
ἀλλ᾽ ἐνθύμημα" ϑέσις γάρ ἐστιν ἔπαινός τενος πραχϑ ἐγ- 
τος. τρόποι ἀντιλήψεως δὲ ** πλείονες, εἴδη γὰρ αὐτὰ 
οὐχ ἂν εἴποιμεν, εἰ γὰρ πᾶν εἶδος διδιρορὸν ἔχει τὴν δι- B 
αἰρεσὶν, ταῦτα δὲ οὐχ ἔχει διαφορὰν, ἀλλὰ τοῖς αὐτοῖς 
χεφαλαίοις xol τῇ αὐτῇ τάξει χρῆται, πῶς ἂν εἴη ΤῈ og. 
jog, ὅπου ἐν στοχασμῷ καὶ ἐν 0go τὰ εἰδὴ τὴν ϑιαΐρε- 
σιν ἐναλλαετει" καὶ δύᾳ μὲν ἡ τεχνικὸς αὑτὸς λέγει, τὴν 
τε ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς ἐποίησεν" ἐστὶν Q ἀλκιβιαάδης ὁ ἄρι- 10 

γόμενος inl roig ἐχπώμασιν, ἡ δὲ ἐκ ποριστάσεως, O- Oi. 
τωρ ὃ κρινόμενος ἐπὶ τῷ * εἰπεῖν νήσου ἐγκώμιον 
πολλῶν μετασταγτων' ἐνταῦϑα γὰρ διὰ τόπον ἄλλους 
μεταστῆναι ἡ χρίσις γέγονεν, ἕτξρας δύο" ἡ μὲν κατὰ 
συμπλοχὴν, ἡ δὲ χατὰ διαίρεσιν" καὶ κατὰ συμπλοχὴν 18 

μὲν ἡ μὴ δυναμένη xara ἀναίρεσιν, κρίσιν ἐχδέξασϑαι, 
κατὰ διαίρεσιν δὲ ἥτις xol ἰδίᾳ δμιρηυνμένη δύναται 
χρίσιν ἐχδέξασϑαι" xarà συμπλοχὴν μὲν οὖν αὕτη" ταῖς | 
πάντων γνώμαις ἀντιλέγει Tig, χαὶ αὐτὸς οὐδὲν λέγει" δι 
δὲ χρίνεται δημοσίᾳ ἐνταῦϑα, ἐὰν διέλῃς καὶ εἴπῃς, οὔτι 20 
ταῖς παντῶν γνώμαις ἀντιλέγει tig, ἢ τὸ ἕτερον οὐ δύ- 
verat χρίσιν ἐπιδέχεσθαι" ἐὰν δὲ συμπλέξῃς avrà καὶ 
εἴπῃς, τότε κρίσιν ἐπιδέχεται, ὅτε οὔτε αὐτὸς λέγει οὐ- 
δὲν xol τὰ τῶν ἄλλων ἀνατρέπει" κατὰ διαίρεσιν δὲ, 
οἷον πολλάς τις γαμῶν γυναῖκας καὶ πολλοὺς τιϑέμενος 26 

παῖδας χρίνεται καχοῦ fiou' ἐνταῦϑιοι καὶ “ἐν διοαιρέσδι 
δύναται χρίσιν ἐχδέξασϑαι, εἰ λέγοιμεν, πολλάς τις γα- 
μῶν γυναῖχας, καὶ τοῦτο γὰρ ὑπόνοιαν ἔχει κακοῦ βίου. 
xci τὸ ἐναντίον πάλιν, πολλούς τις τιϑέμενος παῖδας, 
καὶ ταῦτα μὲν Ó τεχνιχὸς οἶδεν... Εἰσὶ δὲ καὶ ἕτερα ἀν- 38 

10 Cod. re. 11 Cod. μὴν Scr. εἴη. 12 Cod, τὸ εἰπεῖν 
4 e£ . e ἡ me9é Ot. Dubito an recte etnendaverim, | 
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ειλήψεως εἴδη, ἕν μὲν ὅταν 15 ἐξουσίαν οὖχ eig ἑαυτὸν 
ἀλλ᾽ εἰς ἕτερον ἀναγάγῃ, καὶ σπανία ἡ τοιαύτη ἀντί- 
ληψις᾽ πάσης γὰρ ἀντιλήψεως σχεδὸν οἰχεῖον τὸ τὴν ἐξου-- 
σίαν. εἰς ἑαυτὸν ἀνάγειν. παράδειγμα ταύτης" ἡ τοῦ -«τέ- 

δνητος ϑυγάτηρ,. καὶ δ' τοῦ πλουσίου υἱὸς ἐγένοντο ὑπὸ 
λῃσταῖς, ἀπελϑὼν ὁ πλούσιος ἀμφοτέρους ἐλύσατο" μετὰ 

ταῦτα λυσαμένῳ 14 δὲ ὀνειδίζει αὐτῷ, τὸ διὰ τὴν μη-- 

τρυιὰν καταφρονεῖν τῆς ϑυγατρὸς καὶ ἀνέχδοτον ἔχειν" | 

ἔστιν καὶ ἕτερον εἶδος, ἐν 4 οὗτος μηδὲν εὐεργεκήσας 

40 τὸν μὴ εὐεργετήσαντα κρίνεν ἀχαριστίας, ὡς ἐπὶ τούτου" 
δύο ἀδελφὼν ὁ μὲν πένης ἦν, ὁ δὲ πλούσιος". ὁ πλούσεος. 
τὴν ϑυγατέρα ἑαυτοῦ δέδωκεν τῷ πένητι γαμετὴν, στολὺ 

τῆς οὐσίας διδοὺς, ἀσώτου ὄντος τοῦ υἱοῦ" γέγονεν αὖ- 
τῷ ϑυγάτηρ, καὶ ἀξιῶν αὐτὴν λαβεῖν ὁ παῖς, καὶ οὗ δέ- 

15 δωσι καὶ κρίνει αὐτὴν ἀχαριστίας" καὶ οὗτοι μὲν οἱ τρό- 
ποι τῶν ἀντιλήψεων πάντες χαινοτομηϑέντες, -πλὴν δύο 
τὼν προτέρων. Εἰσὶ δὲ τῶν. ἀντιλήψεων αἱ μὲν διπλαῖ, 
αἱ δὲ τριπλαΐῖ, αἱ δὲ τετραπλαῖ, ὧν τὰ παραδείγματα τί- 

.t e£ ., € , , LL ⸗ ? 

ϑησιν ᾽ο τεχνιχὸς" ν τοίνυν ταῦταις ἴδιον χεφαλαίον 
20 ἐστι" τοῦτο δὲ οὐχ ἔστι κχεφάλαιον, ἀλλ᾽ ἐνθύμημα κει 

φαλαίου". καὶ γὰρ τὰ μόρια τοῦ δικαίου καὶ τὸ πρόσω- 

zov ὀνόματι μόνον διαλλάττουδι παραγραφιχὰ ὄντα" 
ce ' e E ⸗ 3e f » : ' 
Ore» γὰρ λέγῃ, οτε OV. δεῖ μὲ ἰδιώτην ὄντα δημοσίᾳ 
χρίνεσϑαι, παραγραφιχοῦ μὲν ἔχει φύσιν, ὀνόματε δὲ 

25 μόνον διαφέρει" καὶ τοῦτο οὖν λέγει ἐφεξῆς" τὸ ἐφ᾽ οἷς 
et : , . ⸗ ⸗ ἕτεροι πεποιήχασιν. ἐνθυμημά ἐστε. τοῦ προσώπου παρα- 
γραφικοῦ, ὥστε οὔτε περιττὸν ἔχειν κεφάλαιον, ἀλλὰ 

ταὐτὸν ἐστιν ἐνθυμηματικὸν διαλλάττον" καὶ ταῦτα μὲν 
' περὶ ἀντιλήψεως. Τὰ δὲ κεφάλαια αὑτῆς Mg ἀμφότερα 

80 τὰ μέρη τοῦτον τὸν τρόπον μερίξονται" ? προβολὴ τοῦ 
κατηγόρου, μόρια δικαίου τοῦ φεύγοντος ; xal ydg παρα- 

15 Cfr. Ald, p. 645. 1. 21. 14 Cod, ματισμένῳ. [sic) 
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γραφιχοῦ τάξιν ἔχει, αἰτιωμένου τὴν χρίσιν, οἷον ἐφ᾽ οἷς | 

ἢ φύσις ἢ νόμος ἢ τέχνη δίδωσι; χρίνεταε τὸ πρόσωπον 
ὁμοίως τοῦ φεύγοντὰς, τὸ ὁμοίως παραγραφικὸν τυγχά- 
γον" τὰ μὲν γὰρ μόρια τοῦ δικαίου ὥσπερ ὁδὸς εἰς τὸ 
αἰτιάσασϑαι τὸν ἀγώνα" ἔτε δὲ τὸ πρόσωπον ἀχριβὼς καὶ 
αἰτιᾶται, ὅτι οὐ δεῖ με ἰδιώτην ὄντα ἐπὶ τούτοις χρίνε- 

σϑαε" ὃ ὅρος τοῦ φεύγοντος δριζομένου, ὅτι εἰ χαὶ δεῖ 

μὲ δ" χρίνεσϑαι μετὰ τὸ παραγραφιχὸν, ἀλλ᾽ οὐχ ἐπὶ 
τούτοις, OU γὰρ τοιαῦτό 59 τί ἐστιν Ó ἀνϑορισμὸζ, ὁ 
συλλογισμὸς TOU κατηγόρου, ἡ γνώμη τοῦ νομοϑέτου, 10 
ἐὰν ἢ ἀπὸ νόμου ἢ ἔϑους ἡ ἀντίληψις ἐμπίπτῃ" ἐὰν δὲ 
ἢ τέχνης ἢ φύσεως, otx ἐμπίπτει" ἐὰν δὲ μὴ πέσῃ, κοινὴ 
ἀμφοτέρων ἐστίν" ἡ πηλικότης κοινὴ ἀμφοτέρων ἐστὶν, 
τὸ πρός τι τοῦ χατηγόρου᾽ 7 μία τῶν ἀντιϑετιχὼν τοῦ 
φεύγοντός ἐστι λέγοντος ἔτι , δἰ ἐπὶ γουϑεσίᾳ τοῦτο ἐγέ- 45 

γετό, ὡς ὁ ξωγράφος ὁ τὰ ναυάγια γράφων" 7 συγγνω- 

μονιχὴ, ὡς ὃ γελάσας ᾿Αλχιβιάδης τοῦ Κλέωνος ἐπαγγει- 

λαμένου τὰ περὶ Πύλον" y μετάληψις τοῦ διώχοντος Áé- 

γοντος , ἄλλως ἐχρὴν γουϑετεῖν, διδάσχειν λόγους, ἐὰν 

δὲ ἢ συγγνωμονιχῆ, ἐπὶ ἑτέροις ἐχρῆν. πρὸς ἣν ἡ ἀντί- 20 

ληψις, ἡ ποιότης, οἱ ἐπίλογοι εἰσιν. 

Περὶ ἀντιϑετιχῶν. 

Τὰς ἀντιϑετιχὰρ t o μὲν Μινουχιανὸς xol soAÀol 
τῶν τεχνικῶν διῃρημένως ἐμελέτησαν , Καὶ τάξιν ταύτην 
ἔταξαν" ὁ μὲν Μινουχιανς ἀντίστασιν πρώτην » tita μὲ- 35 

τάστασιν, εἶτα ἀντέγχλημα, εἶτα καὶ συγγνώμην διὰ 

ταύτην τὴν αἰτίαν" τὴν μὲν ἀντίστασιν πρώτην, ὡς εὑ- 
πρεπέστερον xol πιϑανώτερον ἔχουσαν πρὸς ἀπολογίαν 
τὸ προτεινόμενον" ἱκανὸν γὰρ πρὸς τὸ πεῖσαι τὸν ἄχρο- 

45 Cod. μὴ omisso δεῖ. 16 Cod. rovro δὲ τί. 

4 Cfr. Syrianum Ald. p. 647, 1. 16. 
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στὴν τὸ [ἀντὶ βλάβους τινὸς ἐὐδργεσίαν. δεῖξαι." τὴν δὲ. 
μετάστασιν. δίδωσι τὸ ἢ τιμωρί, ἂν παρέχον 7] τὸ αἴτιον " 

τὸ δὲ ἀντέγχλημα ἀχόλουϑον ὃν τῇ μεταστάσει, καὶ γὰρ 
δυνάμει αὐτὸ τὸ ἀντέγκλημα μεταστασίς ἔστιν" διαφέρεε 

᾿πδὲ, ὅτι ἡ μὲν μεταότασις ἐπὶ ἕτερα μοταφέρεν, τὸ δέ εἰς 
αὐτὸν τὸν πεπονθότα, τἐλευταίωαν δὲ πασῶν νῶν ἀντιϑε- 
τιχῶν τὴν συγγνώμην, ἀσϑιονεστέραν οὖσαν xo ὁμολο-- 
γούμενον ἔχουσαν τὸ ἀδίκημα. xoi ἐλέου δεομένην" ἄξλος 
δὲ οὕτως διεῖλεν ἀντίατασιν μὲν καὶ ἀντέγχλημα" ἐφεξῆς 

40 δὲ μετάστασιν καὶ συγγνώμην, τούτῳ τῷ λόγῳ, ὅτι ἐν 

ἀντιστάσεν xol ἀντεγκλήματε ομολογεῖ ὁ. φεύγων nop 
αὐτοῦ τὸ γεγενημένον, ἐν ἀμφοτέροις γὰρ οὔτε βεβιώ- 
σϑαι λέγει, οὔτε ᾷλλο τι,. ἀλλ᾽ ἢ ἐπ᾽ ἐξουσίαν, ἢ ἀξίου 

. ὄντος τοῦ πεπονϑότος πεπονϑέναε, ἐν δὲ μεταστάσει xai 
46 συγγνώμῃ ἀκούσιον αὐτὸ εἶναι λέγει" ἐφεξῆς οὖν διεῖλον 
᾿«φαύτας τὰς στάσεις ὡς κοιμωνίαν πλείστην ἐχούσας. Ὁ 

δὲ ᾿Ερμαγόρας ἀμέστρεψε τὴν τάξιμ, καὶ τὴν μὲν. συγ-- 
γνώμην πρώτην πάντωμ μελετᾷ, τούτῳ" τῷ λόγῳ. λέγων, 
ὅτι ἐν ταύταις μόναις ταῖς σκόάσεσιν ὁμολογεῖ, 0 φεύγων 

40 ἠδικηκέναι. δεῖ αὖν ὁμολογσυμέμου ἀδικήματος ὄντος 
πρῶτον καταφεύγειν. ἐπὶ συγγμώμην xol δευτέραν. τὴν 

^ ἀντίστασιν ἐπὶ εὐεργεσίαν χωροῦσαν" ἐπ᾿ αὐτὴν δὲ τὴν 
μετάστασιν ἐφ᾽ ἕτερον. ἄγουσαν τὴν αἰτίαν" καὶ τελευ-- 
ταῖον τὸ ἀντέγχλημα ἀναίσχυντον ὄν ἐπὶ γὰρ ὅμολο- 

- 25 γουμένῳ καχῷ.. εἰπεῖν ἄξιον εἶναι παϑεῖν ταῦτα δυσχε- 
ρὲς χαὶ οὐχ ἱκανὸν πεῖσαι τὸν ἀχροατήν. “Δολλιανὸς δὰ 
οὔτε ἐν τῇ διαιρέσει, οὔτε ἐν τῷ ὀνόματι τῶν στάσεων 
διεῖλεν, ἀλλὰ μίαν εἶναι καλεῖ τὴν ἀντιϑετικὴν στάσιν" 
ὁ μέν τοι Ἑρμογένης τοῖς ἀμφοτέροις χέγρηται,, καὶ ὑφ᾽ 

80 ἕν μὲν αὐτὰς διαιρεῖ ἅτε μίαν οὖσαν xoi τοῖς αὐτοῖς 

κεφαλαίος, 0 οἱ ἕτεροι οὐ ποιοῦσιν" xc ἑχάστην γὰρ 

διαφοράν tiva. τάττουσιν, ἐν δὲ τῇ μεϑόδῳ διαιρεῖ, καὶ 
' ἰδίᾳ ἑκάστην ποιεῖ, ἵνα. δείξη, ὅτι. τὰ. ἀμφοτέρων ποιεῖ, 
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xal ὡς μίαν. αὐτὴν στέργειν, xal ὡς διαφόρους τὸ ὄνομα 
χαὶ τὴν διαφορὰν ταττει ἑκάστης. “ξήτηται δὲ, τίνος 
χάριν ἐφεξῆς τὴς ἀντιλήψεως. ᾿αὑτὰς ἔταξεν" AÉy ὁμεν, 
eu τῆς δικαιολογίας εἰς πένεε διηρημένης, εἴς τα ἀντί- 

ληψιν χαὶ τὰς τέσσαρας ἀντιϑατικὰρ, ἅπαξ. διαλαβὼν δ 

περὶ τῆς ἀντιλήψεως ἀνάγκην. ἔσχε πληρῶσαι τὴν δι- 
χαιολογίαμ, καὶ τὰς ἀντιϑετιχὰς ἐπαγαγεῖν, ἐν δὲ τῷ 

περὶ τῆς πραγματικῆς λόγῳ. ἐροῦμεν, διότι τῆς. δικαιο. . 
λογίας 5 πραγματικχὴ οὗ προτέτακται" 7 προβολὴ πακ- 

ταχοῦ τὴν; αὐτὴν ἔγχει φύσιν 4 καϑὼς ἐν ὅρῳ προειρή- 10 

χαμὲν. 07 
Ὅρῳ ἔστιν ὅτε' τότε ἐμπίπτει ὃ ὅρος, ὅταν τὸ 

ὄνομα τῆς γραφῆς μὴ ἀχόλουθον ἢ τῷ ἐγκλήματι" ἐὰν 
δὲ ἀχόλουθαν 1, οὐκ ἐμπεσεῖται" xal ὅταν διάφορα πρά- 
γματα ὑπὸ «τὸ αὐτὸ ἀνάγηται 2 ὕμομα" ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ (g 
στρατηγοῦ τοῦ καϑελόντος τὰ xé(ym xol χρινομένου δη-. 
μοσίων ἀδιχημάτων, ἐμπεσεῖται, OU γὰᾳ μόνον τὸ Tti. 
χος ἀνελεῖν ἐστιν δημόσιον ἀδίχημα, ἀλλὰ χαὶ τὸ ναῦς 

προδοῦναι, καὶ πόλεν ἀπολέσαι συμμαχίδα , τὸ ἡττηϑῆ- 
ya, ἐν στρατοπέδῳ καὶ πολλὰ ἕτερα, οὐκ. ἔστιν οὖν ἀχό. 39 . 
λουϑον τὸ ὕὄνοβμια τῷ ἐγκλήματι" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀριστως. 
τοῦ τὸν vió$ πορνεύοντα ἀποσφαάξαντος xal χρινομένου 
φόνου ovx ἐμπεσεῖται, οὐ γὰρ͵ οἷόν τό ἔστιν εἰπεῖν, οὗ 
τοῦτο φόνος" μὴ ἐμπεσόντος. δὲ, τοῦ ὅραυ χαὶ τὰ. ἀχό. 

λουϑα΄ τῷ ὅρῳ, καϑὼς. ὁ τεχνιχός φησιν, ἐμπεσεῖται. 40 
Ἔστν δὲ κατὰ Μινουκιανὸν ἀνθορισμὸς καὶ συλλογισμύρ' 
μέχρι γὰρ τούτου, ὅταν τάττωσιν 3 ἅρον, tU tet. tovtQ 

τῷ λόγῳ, ὅτι. τὸν ἅπαξ συλλογισάμενον xol εἰς ταὐτὸν 
ἐνεγχόντα τήν τὸ TOU φεύχοντος πρότασιν καὶ τὴν ἑαυ- 
τοῦ περιττὸν ἕτερον τιϑέναι᾽ ὃ δὲ “Ἑρμογένης ὅταν εἴπῃ 39 
»Xai τοῖς ἑπομένοις ““ βούλεται. 'χαὺ τὴν πηλιχότητα τίς 
ϑεσϑαι, καϑὼς iy ἀντιλήψεε εἰρήκαμεν. 
“..-.---.....ο . 

3 Cod. ἀνάγεται, 5 Cod, τάττουσιν. 
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Καὶ τοῖς ἑπομένοις τῷ ὅρῳ, τούτῳ τῷ ̓ λόγῳ 
χρώμενος, ὅτι οὐ μόνον ἀποδείξεως ἀλλὰ καὶ δεινώσεως 

χρεία" ὃ μὲν οὖν ἀνϑορισμὸς καὶ συλλογισμὸς τὴν ἀπό--: 

δειξιν κατασχευάξζει, τὸ ̓ δὲ πρός τι XGÀ ἡ πηλιχότης τὸ 
5 μέγεϑος τοῦ. ἀδικήματος, ὃ ἐστι τῆς δεινώσεως" ὃ οὖν 
Μινουχιανὸρ οὐχ ἀνεχόμενος ἐχβῆναι τοῦ ἀγῶνος τὸν σκο- 

, πὸν, ὅ ἐστιν ἀπόδειξιν, ἀφ᾽ οὗ συναγάγῃ τῷ συλλογισμῷ 
. τήν τε TOU διώχοντος πρότασιν καὶ τὴν τοῦ φεύγοντος, 

οὐδὲν ἕτερον προστίϑησιν". ὁ δὲ “Ἑρμογένης ὅταν εἴπῃ 
10 ,xol τοῖς ἑπομένοις τῷ ὅρῳ“ xal τὸ πρὸς τι καὶ τὴν πη- 

λικότητα προξτίϑησιν, 1 ἵνα μετὰ τὴν ἀπύδειξιν καὶ ὄγχον 

ἐμποιήσῃ τῷ πράγματι." 

diavoic' ἡ διάνοια toD φεύγοντός ἐστι στοχαστι- 

xu ἐξεταζωμένη" λέγει γὰρ δεῖν ζητῆσαι τὴν διάνόιαν, 

45 ὅτι αὐκ ἐπὶ πονηρίᾳ τόδε τι πεποίηκα, τὸ χαϑελεῖν τὰ 
τείχη, ἢ τὸ τὰ ἀπόῤῥητα͵ ἐξειπϑῖν τὴν γυναῖχα, καὶ εὐθὺς 
ἕπεται. ,αὕτη ἡ ̂ ἀντίϑεσίς ἐστιν ἔστιν Ote", ὡς ὃ τεχνι-᾿ 

xóg φησιν, οὑμώνυμος τῇ στάσει TOU ζητήματορ“᾿ πάλιν 
διάνοια αὕτη κοινή ἐστιν ἀμφοτέρων" τοῦ μὲν φεύγοντος 

20 ἐπαινοῦντος τὴν διάνοιαν, ip 7 ἐποίησεν" τοῦ δὲ κατη- 

γόρου καχίζοντορ. 

Μεταλήψει. τοῦ κατηγόρου αὕτη" ὅταν γὰρ ἔπαι- 
ψέσῃ 0 φεύγων τὸ γεγενημένον, ἢ ὡς χρηστὸν, ἢ ὡς ἄξιον 
δυγγνώμης, ἢ ὡς ἀξίου παϑεῖν τοῦ πεπονϑότορ, ἢ ὡς 

| 25 OUX αὐτὸς ποιήσας, τῇ μεταλή ] es χρήσεται ὃ διώχων, 

ἐπὶ μὲν ἀντιστάσεως λέγων, ὅτι ἄλλο ἐχρὴν δημοσιεῦσαι, 

ἀνεγνεγχεῖν τῷ δήμῳ, μὴ αὐτεξουσίως πρᾶξαι, ἐπὶ δὲ ἀν- 

τεγκλήματος ἐπὶ τὸ μετριώτερον ἐπάγει, ὅτε σωφρονίξειν, 
^ φύπτειν, ὑβρίζειν, ἀποκηρύττειν" ἐπὶ δὲ μεταστάσεως, δια- 
80 μαρτύρεσϑαι, ἐλέγχειν" ἐπὶ «δὲ συγγνώμης ἐπὶ τὸ ἀναγ- 

καῖον, ὅτε χαταψεύσασϑαι, ἢ ἄλλο τε ποιῆσαι ἐχρῆν, μὴ 
τοῦ- 

& Cod. αὕτη, sine sq. ἥ. 
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τοῦτο" μεταλήψεως δὲ ἐμπεσούσης ἀνάγχη καὶ ἀντίληψιν 
ἐγγίγνεσθαι, ἥτις σπανίως ἐμπίπτει" ἐπὶ μὲν γὰρ ἀντι- 

στάσεως καλῶς καὶ ἀχολούϑως ἐμπίπτει, xal ἀντεγκλη- 
ματικῆς δὲ ἐνίοτε' ἐπὶ δὲ συγγνωμονικῆς οὐ σφόδρα, 
ἀλλ᾽ ἡ παντελῶς. ἐκλείπει, ἢ χἂν τίϑηται", οὐχ ὡς ἀντί 5 

ληψις τίϑεται , ἀλλὰ ϑετιχῶς. ἐξετάζεται λέγοντος τοῦ 

φεύγονζξος, ὅτε κακὸν τὸ τῇ ἀνάγκῃ παραχωρεῖν, καὶ ἐν ̓ 

μὲν τῇ καταριϑμήσει τῶν κεφαλαίων ἕως τούτου ἔστη ὖ 
τεχνιχὸς, ἐν δὲ τῇ διαιρέσει ἕτερα προρτίϑησι, καὶ ὃ μὲν 
προςτίϑησι ταῦτα ἐστιν, τὸ πρός τι xol ὁ βίαιος ὃ ὅρος 19 

xai ἡ ϑέσις καὶ ἡ ἑτέρα μετάληψις. ᾿Εζήτηται οὖν, τί 

δήποτε τὰ μὲν κεφάλαια προτείνων μέχρε τῶν εἰρημένων. 
ἔστη" ἐν δὲ τῇ διαιρέσει xoà ταῦτα προσέθηκεν" οἱ μὲν 

οὖν φασιν, ὅτε σράλμα γραφικὸν γέγονεν". xoi γὰρ ἣν 
ἐφεξῆς καὶ συνέβη αὐτὰ παρεαϑῆναι" οἱ δὲ λέγουσιν, ὅτι 45 
oUy ὡς χεφάλαια αὐτὰ ἀλλ᾽ ὡς ἐνθυμήματα λέγει" οἱ “δὲ 
λέγουσιν, ὅτι ὡς κοινὸν τὰ τῶν προειρημένων οὐχ ἔταξεν 

ἐν τοῖς κεφαλαίοις, ὅτι γὰρ βίαιος ὃ δρός, ὅρῳ ταὐτόν 

ἐστι, καὶ ἡ διάνοιᾳ τῇ προειλημμένῃ διανοίᾳ καὶ ἡ ϑέσις 
τῷ ἀντιληπτιχῷ" ἡ μετάληψις τῆς προειρημένης μεταλή- 20 . 
ψεως" εἴπομεν δὲ καὶ ἡμεῖς τὴν αὐτῶν τάξιν" τὸ μὲν 
πρός τι χοινόν ἐστιν ἀμφοτέρων, τοῖ τε κατηγόρου καὶ 
τοῦ φεύγοντος, τοῦ μὲν μεῖζον ὁ δειχνύντος τὸ εὐεργέτη- 
μα τῆς βλάβης ἐπὶ τῆς ἀντιστάσεως " ἐπὶ δὲ τοῦ ἀντεγ- 

χλήματος μεῖζον τὸ ἁμάρτημα τῆς τιμωρίας" ἐπὶ δὲ τῆς 55 
μεταστάσεως καὶ τῆς συγγνάμης μείζονα τὴν ἀνάγκην 
τοῦ γεγενημένου τοῦ διωχοντος" τοῦ μὲν μείζονα λέγον- 
τος τὴν βλάβην τῆς εὐεργεσίας ἐπὶ τῆς ἀντιστάσεωρ" ἐπὶ 

δὲ τοῦ ἀντεγχλήματος μείζονα τὴν τιμωρίαν τοῦ ἁμαρ- 

τηιατος 7. ἐπὶ δὲ τῆς μεταστάσεως xal τῆς συγγνώμης 30 

μεῖζον * τῆς ἀνάγκης τὸ γεγενημένον, xal ἁπλῶς πάντα 

.5 Cod. τίϑεται. 6 Cod. μείζονος et super δεικνύντος seri- 

bit λέγοντος. 7 Cod. τῆς τιμωρίας. 8 Cod. μείζονα.: 

A hetor. V. 12 



178 ΣΏΛΜΑΤΡΟΥ ΕἸΣ ΤΗΝ 

τὰ ἐναντία ὃ βίαιος ὅρος τοῦ κατηγόρου ἐστὶν ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ, οὐκ ἐμπίπτει δὲ εἰ μὴ ἐναντιώσει" ὁ γὰρ Με- 
γουχιανὸς ἐν τῇ διαιρέσει ἐν ἀντιστάσεε καὶ μόνον ἔταξε 
βιαξομένου toU κατηγόρου καὶ λέγοντος, μηδὲ ὅλως δὐεργεσίαν 

p εἶναι τοῦτο, ἀλλ᾽ ἀπωλειαν παντελῆ, ἐμπεσεῖταιδὲ τῷ φεύ- 

γοντι λέγοντι μηδ᾽ ἡ ἡντιναοῦν βλάβην eva τοῦτο, ἀλλὰ σωτη- 
ρίαν, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις οὐχ ἐμπεσεῖται. ἡ ϑέσις ἀχόλου- 

Sóc ἔστι τῷ βιαίῳ ὅρῳ, τοῦ μὲν ἐπαινοῦντος, τοῦ δὲ vi- 

|^ povroc* ἐμπεσόντος δὲ βιαίου ὅρου καὶ αὐτὴ ἐμπεσεῖται 7 

40 μετάληψις ToU κατηγόρου" ἔστι δὲ τοῦ λέγοντος, ὅτι &À- 

λως ἐχρῆν" ἕπεται οὖν αὐτὴ ἀντίληψις ; ἐπὶ. μὲν ἄντι- 

στάσεως καὶ ἀντεγχκλήματος χώραν ἔχουσα, ib δὲ τῶν 

ἄλλων οὐχέτι, ἀλλ᾽ ὅσον μὴ τὴν φύσιν ἐχπεσεῖν τῆς με- 

ταλήψεως" ἢ ἀνάγκη πάντως ἐμπεσεῖν ἀντίληψιν, ἐνθΘθύ- 

45 μημα μόνον ἔχουσαν . καὶ αὑτῇ μὲν. ἢ τῶν χεφαλαέων 

διαίρεσις" ἴδωμεν δὲ xol κατὰ ῥητὸν τοῦ τεχνεκοῦ" »ἂν 
πάσῃ γὰρ ἀντεγκληματικῇ. ἀντίϑεσις τοπικὴ γίνεται“. 
τοῦτο σφόδρα καχῶς, ὅταν γὰρ ἐπὶ πολὺ ἢ τινα τῶν 
μειζόνων ἀνατίϑησιν, οὗ δύναται τοπικὴ γίνεσϑαι, οὐδὲ 

40 χαταδρομὴν ἔχειν, ἀλλ᾽ ὡς κατὰ πόρνου διαιρῶν ζήτημα" 
εὗρεν τὴν ἀντίϑεσιν τοπιχὴν ποιῆσαι. | 

Cosi δέ τε xol ἀντιστατιχόν" καϑόλου δεῖ 
γνῶναι, ὅτε αἱ ἀντιϑετιχἀὶ δι᾿ ἀλλήλων μελετῶνται, καὶ. 

' ὅτε τιϑεῖσα τὴν ἀντίϑεσιν τὴν ὁμώνυμον τῇ στάσει καὶ 
τῶν ἄλλων ἐνθύμημα τίϑησιν" ἐπειράϑησαν βέ τινες 

τῶν ἐπιγραψαμένων τέἐχνὴν ῥητορικὴν Χαὶ εἴδη τινὰ εἰ- 
πεῖν, καὶ ὁ μὲν “Ερμογένηρ μόνον εἴδη, τὰ δὲ τῶν ἀντι- 

. ϑετιχῶν δημύσιον, ἰδιωτικὸν, μικτόν" δημόσιον μὲν, ἐπὶ 

τοῦ στρατηγοῦ τοῦ ̓ κατασχάψαντος τὸ τεῖγος, ἰδιωτιχὸν 

30 δὲ, ὡς. ἐπὶ τοῦ στρατιώτου τοῦ τὸν ἵππον ἀποδφάξαντος, 

μικτὸν δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸν παῖδα ἐν τῇ πολιορκίᾳ ἀπο- 
. σφάξαντους, ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐχ εἴδὴ, οὐδὲ διάφορον 
ἔχουσι τὴν διαίρεσιν, ἀλλὰ τρόποι, χαϑὼς καὶ πρότερον 
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ἐδιδάξαμεν τὴν διαφορὰν τοῦ τε ἰδίου xo) δημοσίου καὶ 
μεχτοῦ λόγον, ὅπερ ἐν τούτοις χρήσιμον . ἕτεροι δὲ εἴδη 
ταῦτα λέγουσιν, ἀντίστασιν χατὰ στοχασμὸν λέγοντες 
χαὶ ἐγχαταμεμιγμένον, ὅταν τὴν ἀντιϑετιχὴν τὴν oͤu ὠνυ- 
μον τῇ στάσει ϑεὶς ἐπαγάγηται λέγων στοχασμὸν ὡς 5 

ἐπὶ τούτου" ὁ πατὴρ τὸν ἕνα τῶν παίδων ἀπεχήρυξε, καὶ 
τὸν δεύτερον χατὰ τὸν τῶν ἀχρίτων γόμον ἀπέχτεινε" 
τρίτου γεννηθέντος ἐχτίϑεται αὐτὸν καὶ χρίνεται ὑπὸ τῆς 
γυναιχὸς χαχώσεως᾽ ἐνταῦϑα γὰρ ἡ ἀντιϑετικὴ ἀντίϑε- 
σις, ὅτι ὠφέλησεν, ἵνα μὴ ὅμοιος toig, ἄλλοις γένηταε χαὶ 40 

ἀνιάσῃ ἀναφύεται οὖν τέλειον ζήτημα στοχαστικὸν, εἰ 
xal] τοῦτον sixüg πονηρὸν γενέσϑαι ἢ σωφρονισϑῆναι τῷ 
δέεε τῆς τῶν φϑασάντων τιμωρίας, καὶ μετὰ τὴν στο- 
χαστικὴν ἐξέτασιν πᾶσαν τὰ λοιπὰ χεφάλαια τῆς ἀντι- 
στάσεως" ὥσπερ γὰρ ἐν στοχασμῷ καὶ ἐν ὅρῳ τῷ ἐμπί- 45 
strours τέλειον μεταξὺ ἀναφύεται ξήτημα στοχαστιχὸν, ὃ 
μετὰ τὰ 5 ix τῆς ἀντιϑέσεως ταχϑήσεται xegakawe* ἐστὶν ᾿ 
δικαιότερον εἶδος τῶν ἀντιϑετιχῶν ἐγκαταμεμεγμένον νο- 
μικῇ, ὡς ἐπὶ τοῦ ,νόμος νύχτωρ μὴ ἀνοίγειν τὰς πύλας, 
αἰχμάλωτοι φεύγοντες προσέχρουον τοῖς τείχεσιν, ὃ στρα- 30 
τηγὸς οὐκ ἤνοιξεν, ἐπικαταλαβόντες αὐτοὺς ἀπέχτειναν 
οἱ πολέμιον καὶ χρίνεται" . ἐνταῦϑα γὰρ ἐπὶ τὸν νόμον 

αὑτοῦ ἀναφέροντος ἀναφύεται ὁητὸν καὶ διάνοια μεταξὺ 
eiys ἐπὶ ἑτέροις ἐστὶν 7 ἐπὶ τούτοις τὸ μὴ ἀνοίγειν τὰς 

αύλας. μεϑ᾽ ἃ πάλιν τὰ ἀντιϑετιχὰ xoà ταῦτα μὲν δι᾽ 25 

ἀντιϑετιχῶν χαὶ διάφορον διαίρεσιν ἐπιδεχόμενα. ἐπὶ τῆς 

συγγνώμης ἀπὰ τῆς μεταστάσεως ἐπηγγείλατο ἀχριβεστέ- 

θαν. ἐν τῇ διαιρέσει διαφορὰν εἰπεῖν, ἣν ἐνταῦϑα τίϑησι 

μὴ καταδεχόμενος αὐτὴν εἶναι ἀληϑῆ , ἀλλὰ τῷ αὐτῷ 

ἀκολουϑῶν ἁμαρτήματι. 30 . 

9 τὰ et praecedens ὃ Cod. non habet. zu | 
12.. 
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Περὶ πραγματιχῆς. 

᾿ Ζητοῦσί τινες, τί δήποτε iv μὲν τῇ μεϑόδῳ τῶν στά- 

σεων πρώτην ἔταξε τὴν πραγματικὴν, ἐν δὲ τῇ διαιρέσεε 
μετὰ τὰς διχαιολογικὰς, καὶ ἔστιν ἄξιον αἰτίας τὸ ζητού-- 

B μενον" ἐροῦμεν, ὅτι ἐχεῖ μὲν χατὰ τὴν ἀχολουϑίαν τῆς δι- 
δασχαλίας ἐχρήσατο χατὰ τὴν ἀνάγκην τῆς τέχνης" ἐπει-- 

δὴ γὰρ τὴν ποιότητα εἰς δύο ἔτεμεν, τό τε μέλλον xo 

τὸ παρεληλυϑὸς, χαὶ τὸ μὲν μέλλον ἄτμητον εἶναι λέγει, 

ὃ. ἐστι τῆς πραγματικῆς, τὸ δὲ παρεληλυϑὸς εἰς πλείονα 

£0 τέμνεται, ᾿ἀναγχαῖον ἣν τὸ ἄτμητον καὶ' μονοειδὲς προ-- 

τάξαι τῶν τεμνομένων καὶ 'ἀκολουϑίαν ἐχόντων, ἐν δὲ τῇ 
διαιρέσει δεύτερα τεΐάχϑαι, ὅτι αἱ πέντε, 7 T6 ἀντίληψις 

καὶ αἱ τέσσαρες ἀντιϑετικαὶ, τὰ αὐτὰ χεφάλαια ἔχουσε 

τῷ ὅρῳ μόνῳ ἐναλλαγῆς τινος γενομένης. διαλαβόντι οὖν 

45 αὕτῳ περὶ ὅρου ἀναγκαῖον πάσας τὰς στάσεις εἰπεῖν, τὰς 
τὰ αὐτὰ χεφάλαια ἐχούσας, ἡ γὰρ πραγματιχὴ διάφορα 

πάνζη χεφάλαια παρ᾽ αὐτὰς ἔχει" ἢ ὅτι αἱ mévts ὥσπερ 
ἑνὸς γένους στάσεων εἰσὶ τῆς διχαιολογίας, πρῶτον πλη- 
ρωϑηναιῖ" πάντων δὲ ὁμοῦ αὕτη ἡ ἐξήγησις" καὶ ἀλη- 

20 ϑὴς ἑτέρα" ἐπειδὴ ἕχαστον τῶν τῆς πραγματικῆς xeqpa- 
λαίων κατά τινα στάσιν μελετᾶται, ὡς ἑξῆς ἐροῦμεν, οἷον 
τὸ δίχαιον κατὰ τὰς διχαιολογιχὰς, τὸ νόμιμον κατὰ τὰῤ 
vopuxas, ἀναγχαῖον ἦν προδιδαχϑῆναι ταῦτα στάσει, ὧν 

ἡ χρεία ἤμελλεν εἶναι ἐν τῇ διαιρέσει τῆς πραγματικῆρ᾽ 

25 ἑτέρα δὲ ἐξήγησις, χαὶ αὕτη ὁμοίως ἀληϑής" ἐπειδὴ μό- 
νη, ἢ πραγματικὴ τῶν. δύο γενὼν μετέχει, xoi τῶν νομι- 

* χῶν xoi τῶν λογικῶν, ἡ μὲν γάρ ἐστιν ἔγγραφος, ὅπερ 
ἐστὶ τῶν νομικῶν, ἡ δὲ ἄγραφος, ὅπερ ἐστὶ τῶν λογικῶν, 

xal ἐν τούτοις δὲ τοῖς κεφαλαίοις 9) κοινωνία τούτων͵ &U- 
30 οίσκεται τῶν στάσεων, διὰ τοῦτο μέση τέτακται μετὰ τὰς 

1 In mentem venit scribere: κληρωϑῆναι j. e. τετάχϑαι , sed 

infra eap. περὶ μεταλήψεως * μτῆς χρείας πληρωϑείσης"". 
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λογιχὰς καὶ πρὸ τῶν νομιχῶν ὡς ἀμφοτέρων μετέχουσα" 
x«l ἡ μὲν αἰτία τῆς τάξεως αὑτὴ τῆς πραγματικῆς. Τὰ 

μὲν εἴδη κατὰ τὸν τεχνικὸν καὶ τὸν Μινουχιανὸν δύο" 
ἔγγραφος χαὶ ἄγραφος, κατὰ "δὲ ἑτέρους τινὰς ἐστὶ καὶ 
τρίτον εἶδος, Ὁ χαλοῦσιν ἔμμεσον, τὸ μεταξὺ ἐγγράφου, 5 
καὶ ἔστιν ἔγγραφος μὲν συμβουλὴ καὶ ἡ χατὰ αἴτησιν 
χαὶ 7 xata ἀμφισβήτησιν . τῆς δὲ ἐγγράφου ἡ τῶν πα- 
ρανόμων γραφή" τῆς δὲ ἐμμέσου εἴδη ἐστὶν ἑπτὰ, ἅτινα 

ἰδέαν μὲν xal τάξιν ἔχει συμβουλευτιχὴν, περὶ ῥητῶν δὲ 

διαλαμβάνει, “διὸ καὶ ἔμμεσα καλεῖται, ἐπειδή ἀμφοτέρων 40 
μετέχει. xal ἔστιν ἕν μὲν κατ᾽ εἰσαγωγὴν ῥητοῦ, ὡς ἐπὶ 

τοῦ, »τοὺς φυγάδας τῶν ᾿Ολυνϑίων ὑπεδέξαντο "AO 5vaioi, 

ἐστράτεις (Φίλιππος, xoi μετὰ ταῦτα τοὺς Φωχέων,, καὶ 

αὖϑις ἐπεστράτευσε, καὶ γράφει τις νόμον μηδένα δέχε- 
σθαι“. ἤγουν γράφει Aioxivnc νόμον, μηδενὲ βοηϑ civ, 15 
ὃς ἂν μὴ πρότερον βεβοηϑηχὰς 5j. ἐνταῦϑα γὰρ οὔτε 
κατηγορία ἐστὶν ῥητοῦ, οὔτε ἀπολογία, ἀλλὰ συμβουλὴ 

τοῦ δέξασθαι ῥητόν" κατὰ ἐναντίωσιν ῥητοῦ μὴ λυομένου 

ὡς ἐπὶ τούτου" νόμος ἐν τρισὶν ἡμέραις περὶ πολέμου 
βουλεύεσθαι" τοῦ περὶ Χαιρώνειαν πολέμου γενομένου 20 
γράφει Δημασϑένης τὰ ϑεωρικὰ sivo, στρατιωτιχά" ἐν- 

ταῦϑᾳ γὰρ ἀΐρεσίς ἐστι τοῦ ῥητοῦ" μετὰ τὴν ἐν Μαρα- 
ϑῶνι μάχην γράφει τις ἐν “ακχεδαίμονε λύεσθαι τὸν τῆς 

πανσελήνου νόμον. ἢ κατὰ προςϑήχην ῥητοῦ" νόμος τὸν 
στρατηγὸν νόμον εἰσφέρειν, τοῦ πλουσίου στρατηγοῦντος 45 
ὁ παῖς τοῦ πένητος ἔλιπε τὴν τάξιν, χαὶ γράφει ὃ στρα- 
τηγὸς. νόμον, τοὺς λιπόντας τὴν τάξιν διαφέρεσθαι" ps- , 
Τὰ ταῦτα τοῦ πένητος στρατηγοῦντος συνέβη τὸν τοῦ 
πλουσίου παῖδα τὴν τάξιν χαταλιπεῖν, χαὶ προςτίϑησιν ὁ 

πένης τῷ νόμῳ, τὸν λειποτάχτην ὑπὸ τοῦ ἀριστέως κολά- so 
Goa ἐνεαῦϑα γὰρ προςϑήκη ἐστὶ κατὰ ἀφαίρεσιν ῥη- 
TOU, νόμου ὄντος ἐξεῖναι τοῖς πατράσιν ἀποχηρύττειν 
τοὺς παῖδας, ἢ ἀχρίτους ἀποκτιννύναν᾽" πολλῶν ἀκρίτους 
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ὠποχτεινόντων γράφει τὶς νύμον ἀποχηρύττειν μόνον 
ἐξεῖναι" ἢ ὅταν γράφῃ τις Ust αἰτίας, ὡς ἐπὶ τούτου" 
τῶν ἀνδρῶν ἡττωμένων ἐξηλϑὸν αἱ γυναῖχες καὶ ἐνίχη-- 

σαν, «al γράφϑδι τις γυναῖκας στρατεύεσϑαι" ἐνταῦϑα 
5 yàg τὸ συμβῆναι αὐτὰς νιχῆσαι πεποίηκε γραφῆναι" ànl 

Σβδομόν' ἐστιν ἢ τῶν ψηφισμάτων, ὅταν ἐπὶ δωρεᾷ τινε 
γράφωμεν καὶ ἀντιλέγῃ τις αὐτῷ οὐ κατηγορῶν τοῦ γρά- 
Ψαντος, 'χαὶ αὗται αἱ ἔμμεσον. Ἔξέλιπε δὲ τὰ ἔωμεσα 

πᾶντα, xai ἡ χατὰ ἀμφισβήτησιν καὶ ἢ κατὰ παραγόμων 

40 γραφή" δεῖ οὖν τὸν ὅρον οὕτω ποιεῖν, ὅτι πραγματική 
ἐστι πολιτικοῦ μέλλοντος πράγματος. ζήτησις, δὲ δεῖ γε- 

᾿ ψέσϑαε τόδε τι, ἢ δοϑῆναι τόδε τι T ἕτερόν τι, ἢ χυρω- 

ϑῆναι τόδε τι τὸ γραφὲν ἔννομον καὶ συμφέρον τῷ μέλ- 
λοντι. καὶ ταῦτα μὲν εἴδῃ τῆς πραγματικῆς ,. ξὰ δὲ κε- 

45 φάλαια ταῦτα, 

Ἡ πραγματικὴ διαιρεϊταινομίμῳ, δικαίῳ, 
συμφέροντι, δυνατῷ, ἐνδόξῳ, ἐκβησομέφνῳ" 
περὶ τῆς τάξεως τῶν τῆς πραγματικῆς κεφαλαίων ἀναγ- 
καῖον διελϑεῖν. εἰς δύο χρόνους διῃρημένων τῶν ζητημέ- 

30 rov, εἴς rt τὸν παρεληλυϑότα καὶ μέλλοντα, xol τῆς 
πραγματικῆς μέσης. ἀμφοτέρων τεταγμένης καὶ φύσει 

p?» εἰς τὸ μέλλον ἐχούσης τὸν σκοπὸν, οὐ μὴν οὐδὲ τοῦ 

'παρελϑόντος ἐχτὸς οὔσης, τὰ λεφάλαια αὑτῆς ἀμφοτέρων 

μοτέχει τῶν χρόνων᾽ τὸ μὲν οὖν νόμιμον καὶ δίκαιον τοῦ 

85 παρελθόντος ἐστὶν, οὔτε γὰρ νόμοι ἔφϑασαν τεϑεῖσθϑαι͵ 
καὶ τὸ δίχαιον ἐχ τῶν φϑασασῶν κοενῶν ἐννοιῶν δοχι- 
ιἰἀξέται" εἰκότως οὖν τὰ δύο ταῦτα , προτεταγμένα εἰσὶν 
κεφάλαια, τὸ Ψύμεμον, τὸ δίκαιον. ᾿Ζητήσειε δ᾽. ἂν τις 

xo περὶ τῆς αὑτῶν τάξεως, τί" δήποτε τὸ ψόμιμον προ-" 
,80 τέτακται τοῦ διχαίου" ἐροῦμεν οὗν; ὅτι αἱ ἄτεχνοι πίστεις 

πανταχοῦ ἰσχυρότεραί εἰσιν τῶν ἐντέχνων, xal ἐν ὃ ὅρῳ καὶ 

πανταχοῦ τοῦτό δέδειχται" εἰχότως οὖν ἰσχυρότερόν ἐστι 
. φὸ ἀπὸ ῥητοῦ καὶ ἐγγράφου τινὸς ἰσχυρίσασϑαε, ἢ ἐν 

^ 

- Li 
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γνοίᾳ χρήσασθαι ἀντίῤῥησιν ἐχούσῃ" τὸ γὰρ δίκαιον ἐξ 
ἐννοιῶν ἐστι xoi ἐνδόξων πίστεων αἱ δὲ ἔνδοξοι 32 πίστεις 

OV πανταχοῦ αἱ αὑταί δἰσεν" αὐτίχα γοῦν τὸ ἐσθίειν τοὺς 
γονεῖς τισιν ἀγαϑόν ἐστιν, ἑτέροις τὸ χάειν, ᾿Αϑηναίοις 
δὲ καὶ μὴ τρέφειν ἢ χειραγωγεῖν ἔγκλημα ἐδόχει" εἰχότως 

οὖν δέδειχται, ὡς αἱ ἔνδοξοι πίστεις ἀμφισβήτησιν ἔχου- 

σιν. τὸ δὲ δίκαιον ἐξ ἐνδύξων κατασχευάξεται πίστεων; 

ἀσϑενέστερον ἄρα ἐστὶ τῶν ἀτέχνων πίστεων" ai γὰρ 

ἄτεχνοει πίστεις ῥητοῖς xoi ὡρισμένοις τισὶ τὴν πίστιν 
ἔχουσιν εἰχότως οὖν προτέταχται τὸ νόμιμον τοῦ δικαίου" 
τὸ ἰσχυρότερον δὲ ἀναντίῤῥητον" δεύτερον dé ἔστιν ἄγρα- 
φον τὸ δίχαιον᾽ τοῦτο μὲν, ὡς ἔφημεν, διὰ τὸ προειληφέ- 

" vut, καὶ τοῦ παρεληλυϑότος. εἶναι χρόνου" ἔπειτα δὲ χαὶ 

διότι τὸ δίχαιον ἑπόμενόν ἐστι τῷ νομίμῳ" τὸ γὰρ ἄγρα- 

φον δίχαιον ῥητοῦ ἀπορῆσαν νόμιμον γίνεται" φύσει μὲν 
γὰρ προὐπάρχες, δυνάμει «δὲ δεύτερόν ἐστεν. ἀχόλουϑα 
ἀλλήλων τέταχταϊ, καί τινες ἐξήτησαν, τί δήποτε μὴ τὸ 
δίκαιον ὡς (vos, προὐπάρχον τέταχται, καὶ προρτεϑέασι 
τοιοῦτόν τινα λόγον, ὡς δεῖ ἀπὸ τῶν ἀσϑενεστέρων ἐπὶ 
τὰ ἰσχυρότερα προσιέναε, καὶ κατὰ μικρὸν ἄγειν πρὸς" 

πίστιν τὸν ἀχροατήν᾽ ἐχρῆν οὖν πρῶτον τὸ δίκαιον τάτ- 

τεσϑαι.- ἐροῦμεν, Ὅτι Δημοσϑένης * οὐχ ἠνέσχετο τοῦτο 

ποιῆσαι, καὶ κανόνα τοῦτον τῇ τέχνῃ δέδωχεν, τὰ ἐσχυρὰ. 
προτείνειν" ἐν γοῦν τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου ἀσϑενῶν περὶ 

τὸν νόμον χαὶ ἰσχύων περὶ τὸ δίχαιον καὶ προοίμιον ἤναγ- 
χάσϑη ατασκευάσαι, ἴδιόν τε λαβεῖν παρὰ τοῦ δικαστοῦ 
τὸ τοῖς ἰσχυροῖς «πρώτοις γρήσασϑαι, ἵνα μὴ ἐξ ἀρχῆς 

καταγνωσθεὶς δυσχερῇ τὴν ἐπᾳγομένην πίστιν. ἕξει" 

εἰχότως οὖν τὸ νόμιμον προτέταχται, xoi ἕπεται τὸ 
δίκαιον. ' 

Zvaqpovri, δυνατῷ. Τὸ συμῳ ocv καὶ τὸ 

Δ Cfr. Ald, p.715, 1, 8. 3 Cfr. Ald. p. 714. 1. 35. 
ων 

5 
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δυνατὸν, ὡς προειρήχαμεν, ἐπὶ τοῦ μέλλοντος, xel πῶς 

roi παρεληλυϑότος ἐξετάσεως προτεϑείσης 5" εἰχάτως ἡ 

τοῦ μέλλοντος ἐπῆχται; xol ζητοῦσί τινες, τί δήποτε τὸ 
συμφέρον τοῦ δυνατοῦ προτέταχται" καὶ ἐροῦμεν, ὅτε 
er A , Ύ 4 , ⁊ (€ -« 

Ὁ ἕως ἂν ἀδύνατα * ἢ τὰ πράγματα, περιττὴ καὶ ἡ τοῦ συμ- 
φέροντος" βουλὴ, xol παραφέρουσιν τὸ ἀδύνατον ἀσύ- 

, e 4 i] 4 , - 

στατον. ζήτημα, ὁτι διὰ τὸ μὴ δυνασϑαι ἐξετασθϑῆναι. 
τὸ δυνατὸν ἀσύστατον ἐποίησε". τί οὖν δήποτε , φασὶ, 
προτέταχται; ἐροῦμεν, ὅτι τὸ συμφέρον καὶ quos. πρῶ- 

40 τον χαὶ ἐμπεριείληφεν ἐν αὑτῷ τὸ ἀδύνατον" ὁ yop τὰ 
ς» , ⁊ 3 4 [4 

ἀδύνατα. κατασχευάζων τὰ ἀσύμφορα χατασχευάζξει. ὡσ- 
[4 , $ 2 ud Lf 

ave) μὲν κατασχευαζοιμεν Mapeveirag 5 ἀρξαι τῆς .EA- 
λάδος, ἀσύμφορα αὑτοῖς κατασχευάσομεν, καὶ εἰ xata- 
σχευάσομεν συμφέρειν ὁ σῷ πένητι τριηραρχεῖν, κατὰ 

1 
15 τὸ ἀδύνατον ἀσύμφορόν ἐστιν" ἀνάγχη ovv 7 πάντως xc 

φύσει τῷ συμφέροντι τὸ δυνατὸν ἐμπεριέχεσϑαι. οὐ μὴν 
τῷ δυνατῷ ? τὸ συμφέρον" ov γὰρ εἰ δυνάμεϑα τόνδε 

⁊ 4 , , 3 3 - 

τινὰ ἀποκτεῖναι, καὶ συμφέρον ἐστίν, οὐδὲ εἰ συλῆσαι 
. ε , * , , v - 

τὰ ὅσια ῥᾷδιον, ? ἄγε λίαν ἀφίλαχτα ὄντα, τοῦτο OVu- 
» - 3 4 : Ke , . 20 φέρει" φυσιχῶς οὖν χαὶ avayxalog TO συμφέροντι τὸ 

4 ᾿ ᾿ 7 - ' 

δυνατὸν ἐμπεριέχεται" εἰχύτως οὖν τὸ περιέχον TOU πε- 
Queyopévov προτέτακται. καὶ εἴ τις ἐρεῖ, ὡς ἄχρηστόν 
ἐστι τὸ συμφέρον ἐξετάζειν ἀπόντος τοῦ καλοῦ, ἐροῦμεν, ἢ 
ὡς xol χατὰ TOV τῆς φιλοσοφίας λόγον ἀξὶ τὸ συμφέ- 

34 00» ἐξετάζεται, κἂν ἀπῇ τὸ δυνατόν" δεῖ γὰρ βουλεύε- 
σϑαι τὰ χρηστὰ, xal εἰ μὴ δυνάμεϑα. xai ἔτι βουλη- 

' σέως μέν εἰσι δίκαια xoà ξητήματα ὑπὲρ τούτου καὶ 
— e 3 , 4 ᾿ " , € 3 -— 

τοῦ δυνατοῦ ἀπόντος, Xai πολλοὶ πολλακὲς ὑπὲρ αὑτοῦ. 

$* Cod. προστιϑείσης. 4 Cod, ἀδύνατον, cfr. Ald. p. 715. 
l. 16. 5 Cod. Μμαρωνίτας, omisso anteced. xaraoxtvatoiuity, 

quod i inserui ex Ald. p. 715. 1. 23. 6 Cod. ἀσύμφορον εἶναι, 

praecedd. xol εἰ κατασκευάσομεν omissis, 7 οὖν ex Ald. 1. 26. 

inserui. 8 Cod. ἀδυνάτῳ: ὠὀ 9. Cod. τὰ ὅσα ὕάδια. 
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τοῦ βούλεσθαι καὶ ζητεῖν ὁμολογουμένης αὐτοῖς τῆς ἀ- 
σϑενείας τοῦ δυνατοῦ χρίσιν ὑπέμειναν. οὐδεὶς δὲ πώ- 

ποτε οὔτε ἐν τοῖς ζητήμασιν, οὔτε ἐν τοῖς χοινοῖς πρᾶά-᾿ 

γμασιν ὑπὲρ τοὺ δύνασθαι μόνον ἀπούσης βουλήσεως 

ἔγχλημα ἔσγε" τούτῳ γὰρ τῷ λόγῳ ὁ΄ πλοῦτος xc ἰσχὺς 5 
xci τὰ ὅπλα ἤμελλεν ὑπεύϑυνα εἶναι, ἀλλ᾽ οὐχ ὑπεύ- 
ϑυνά εἰσιν" ἤδη δὲ ἀσϑενής τις ὑπὲρ τῆς βουλήσεως 
ὁμολογουμένως δίχην δέδωχε" δέδειχται ix πάντων τὸ Óv- 

νατὸν τοῦ συμφέροντος ἀσϑενέστερον" εἰχότως οὗν προ- 

τέτακται τὸ συμφέρον καὶ ἕπεται τὸ δυνατόν" τὸ ἔνδο- 10 
ξον xel τὸ ἐχβησόμενον μέρη τοῦ συμφέροντός εἰσιν" 
οὐδὲ yap xat αὐτὰ τὰ χκεφάλαιά εἰσι * τότε γὰρ, εἰ δό- 
£av οἴσει τόδε τι; δὲ μὴ τοῦ συμηέϑοντός ἐστι τὸ éx- 

βησόμενον, xai ὅταν λέγωμεν, »πονηρὸν ἐχβήσεται ἢ ἢ ἀγα- 

Sov," τοῦ συμφέροντός ἐστι. “εδίδακται οἷν ἡ τοῦ συμ 18 

φέροντος δύναμις, ὡς οὐ μόνον προταττεσϑιαι ἣν atiam, 

ἀλλ᾽ ἤδη καὶ ἑτέρων δύο χεφαλαίων δοχούντων 90xt08 

ποιῆσαι τὴν γένεσιν. ὡμολόγηται οὖν τὰ δύο χεφάλαια 

ταῦτα μέρη τοῦ συμφέροντος ὄντα. τί "δὲ δήποτε τὸ ἔν- 

δοξον τοῦ ἐκβησομένου προτέταχται; ἐροῦμεν; ὅτι ὃν τρό- 20 

πῸ» εἰρήχαμεν, ὡς τὸ συμφέρον ly' ἑαυτῷ χατὰ φύσιν 

ἔχει τὸ δυνατὸν, τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ τὸ ἔνδοξον τὸ éx- 
βησόμενον᾽ εἰ γὰρ λέγοιμεν, ὅτι ἐχβήσεται τόδε τι, οἷον 

ἄδοξον ἢ ἔνδοξον, διελεῖν δεῖ 15 τὸ ἔνδοξον χαὶ τὸ ἐκβη- 

σόμενον. κατασχευάζει ἐν μέρεε τινὶ καὶ τὸ ἔνδοξον" εἰ- 35. 
χότως οὗν. τὸ ἔνδοξον πρῶτον τέταχται" ἐροῦσι ** δέ 

τινες ἐναντιούμενοι, ὅτε τὸ μὲν. ἔνδοξον μονοειδές ἐστιν. 

τὸ δὲ ἐχβησόμενον πολυειδὲς, χαὶ γὰρ. ἐν ἑαυτῷ 

xai τὸ συμφέρον καὶ τὸ xivÓvreótg xal τὰ ἄλλα δο- 
χοῦντα εἶναι χεφράλαια χατασκευάζεται᾽ τὸ δὲ ἔνδοξον 50 
μόνον ἐστίν" ὥφειλεν οὖν, φησὶ, τὸ ἐκβησόμενον πρῶ- 

10 δεῖ Cod, om. 11 Cfr. Ald. p. 716. 1. 16. 
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τὸν κατασχευάζεσθαι" ἐροῦμεν, n " τοῦ συμφέροντος 
ἔννοιά τὴν δόξαν͵ ἔχει, καὶ ἐπειδὴ τὰ ζητήματα βούλε- 
ται ἀχόλουϑον ἔχειν τὸν σχοπόν" προτείνεται δὲ. ὡς ἐπὶ 
τὸ πολὺ ἐν roig ζητήμασι τὰ τῶν ἀρχαίων πρόσωπα, 

0.5 οἷον τὸ 4ηκαοσϑένους φημὶ ἢ Περικλέους ἢ" ̓ ἀϑηναίων, 
7 “Ἰαχεδαιμονίων, οἷς ἐπιμελὲς παρειλήφαμεν ἐκ τῶν "ἀρ- 
χαίων τὸ δόξης μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων φροντίξειν, εἰχότως 
τὸ ἔνδοξον ἢ προτέτακται *? τοῦ ἐχβησυμένου᾽ εἰ γὰρ εὑ- 
οἰσχομεν αὐτοὺς πολλάκις διὰ δόξαν τοῦ ἐχβησομένου 

40 καταφρονήσαντας, ὡσπερ τοὺς ἐν “Πύλαις ἐριαχοσίους 
καὶ τοὺς ἄλλογς, ovg ἐξὸν iv ἀδοξίαις σώξεσϑαι τοῦ ἐχ- 
βησοιένου χατεφρόνησαν, καὶ πρὸς ! τὴν 965a» εἶδον" 
ἐπειδὴ οὖν τὰ πολλὰ τῶν ξητημάτων καὶ ἡ πᾶσα τέ- 
xvn ἐξ ἐχείνων ὥρμηται, καὶ εἰς ἐκείνους ἔχεν τὴν ἐργα-- 

45 σίαν, οἷς ἡ δόξα περὶ πλείονος τῶν ἄλλων, εἰχύτως TO 
ἔνδοδαν τοῦ ἐχβησομένου προτέτακται. ἽὝπεται 1" δὲ τῷ 
ἐχβησομένῳ καὶ τὸ ἀναγκαῖον κεφάλαιαν, ὃ ὁ τεχνικὸς μὲν 

, οὐ τίἥησι, παρὰ δὲ τῷ “ημοσϑένει καὶ τοῖς πολλοῖς τῶν 
. ἀρχᾳίων μεμελέτηται" καὶ. " μὲν ταξις τῶν κεριαλαίων αὖ- 

20 τη. Lori ** δὲ πραγματικὴ ἁπλὴ καὶ διπλὴ καὶ τριπλῇ" 
xci ἁπλὴ μὲν, olov συμβουλεύει τις βοηῃϑεῖν Ολυνϑίοις. 
ὃν γὰρ πρᾶγμα συμβουλεύει" διπλῇ δὲ ὡς ἐπὶ τούτου" 
πολιορχουμένων “Πλαταιέων καὶ Μιτυλήνης * 5 ἀφεστηκυίας 

γράφει τις, Πλαταιεῦσι βοηϑ εἶν, ἀμελήσαντας Μιτυλή- 

25 "e , καὶ ἕτερος ἀντιλέγει" ἐνταῦϑᾳ yàp ὃ μὲν ἀντελέ- 
yov ἀναγχαιότερον χατασχευάζει τὸ Μιτυλήνην λαβεῖν 

τοῦ Πλάταιαν σῶσαι" ὁ δὲ συμβουλεύων τὸ *9. Πλάταιαν 

λαβεῖν τοῦ Μιτυλήνην ἀναγκαιότερον, xol δεῖ πάντα ói- 

πλᾶ εἶναι τὰ κειάλαια ἐξεταξζόμενα ἀφ᾽ ἑκατέρου μέρους" 
10 Τριπλὴ δὲ, (ὡς ἐπὶ rovrov: μετὰ τὸν ἐν “«1εύχτροις πόλε- 

12 Cod. τέτακται, - 15 Cfr. Ald. Ῥ. 717. 1. 1. 44 Cfr. 

Ald, p. 765. 1. 48. 15 Cod, constanter Murviirgs. 16 
Cod. rov. - : 

i 
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μον “Ἰακεδαιμόνιοι xol Ιθηβαῖοι πρεσβεύοντες πρὸς ̓ 4ϑη- 

ναίους ἀξιοῦντες βοηθείας τυχεῖν, “οἱ συμβουλείει Χα- 
βρίας μὲν Θηβαίοις βοηϑεῖν, Κόνων δὲ, ακεδαιμονίοις, 
᾿Ιφικράτης δὲ οὐδετέροις" ἐνταῦϑια γὰρ τριπλᾶ ἐστι πάν- 
ταν δεῖ γὰρ τὸν «“αχεδαιμονίοις συμβουλούοντα βοηϑεῖν & 
ἀνατρέψαι τὸ πε μηδετέροις βοηθϑεῦν τό τε ἑαυτοῦ χα- 

τασχευάσαι καὶ ἀνατρέψει τὸ “Τανεδαιμονίοις χαὶ τὸ 
μηδ᾽ ἑτέροις" xal 6 μηδ᾽ ἑτέροις κελεύων βοηϑεῖν. τὴν 
ἰδίαν κατασκευάζων πρότασιν τὰς ἑκατέρων ἀναιρεῖ, καὶ 

τούτου παράδειγμα "7 ὁ πέμπτος τῶν ftvxrQuxa 39ι- 10 
ᾳτείδου, ὁ μηδ᾽ ἑτέροις κελεύων fjorSeiv* xol περὶ μὲν 
πραγματικῆς ταῦτα" ᾿ἴδωμεν δὲ χαὶ κατὰ ῥητόν . 

ἔγγραφος μὲν ἡ ἃ πὸ ῥητοῦ τὸ enr ovp ε- 

γον ἔχουσα. φϑάσαντες προειρήχαμεν, ὡς τὰ ἔμμεσα 

εἴδη τῆς πραγματικῆς ὁ τεχνικὸς ἀγνοεῖ καὶ νομίζει, ὅτι 48 

δύο μόνα ἐστὶ τὰ γένη καὶ εἴδη ; 5 τὸ ἔγγραφος, jg τϑ. 

ἄγράφος, ἀγνοῶν. ὡς καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ῥητῷ αὐτὸς ὃμο- | 

λογεῖ, ὡς τὰ ἔμμεσα καϑόλου ἐστὶν € Ἐἐγχραηα" λέγων γὰρ 

ἢ ἀπὸ ῥητοῦ "τὸ ζήτημα ἔχουσα σημαίνει τὰς ἐγγράφους 

μόνας αἱ γὰρ ἔμμεσοι οὐ μόνον ἀπὸ ῥητοῦ τὸ ζήτημα 20 
ἔχουσιν" ὅταν γὰρ ὁ cU*Og φῆσιν νόμος, ,4v τρισὶν. 

ἡμέῤαις περὶ πολέμου βουλεύεσϑαι, Φιλίππου ᾿Ελάτειαν 
PM συμβουλεύει Δημοσθένης, αὐθημερὸν ἐξιέ- 

“ ἐνταῦϑα οὐχ ἢ ζήτησίς ἐστι περὶ τὸ ῥητὸν, οὐδὲ 

γὰρ ζητοῦσιν, εἰ δεῖ κυρωϑῆναι, τὸ δὲ ῥητὸν οὐδὲ εἰ πα- ας 
ραβέβασται" τὸ δὲ ῥητὸν, αἵπερ εἰσὶ ζητήσεις περὶ τὸ 
ῥητὸν, ἀλλὰ περὶ τὸ πρᾶγμα ét ἡ ξήτησις ὁμολο- 

γουμένως τοῦ παραβαινομένου, εἰ δεῖ διὰ τὴν ἀνάγκην ἐν 

μιᾷ ἡμέρᾳ βουλεύεσθαι. 

Olov, ἀξιοῖ Κλέων μετὰ τὰ ἐν TIvÀo Πύ- 30 

ϑιος xa Atia D ait τῆς ἀγράφου εἴδη ἐστὲν ἕξ. τὸ συμ- 

17 Cod. παραδείγματα. Cfr. Ald. p. 766. .et 764. 1l. 15. 
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βουλευτικὸν, τὸ xarà αἴτησιν, τὸ κατὰ ἀμφισβήτησιν ̂ » 
εἰσαγγελία, ἀποχήρυξις, δοχιμασία" εἰδέναι δὲ δεῖ, ὅτε 
ἡ ἀποχήρυξις οὐ. πάντως πραγματιχὴν ποιεῖ, ἀλλ᾽ ἐνί- 
οτε xol ἑτέρας στάσεως, ἐνίρτε xoi πραγματικῆς" διὸ 

δ χαὶ πέντε οἱ τῶν τεχνικῶν αὐτὰ λέγουσι μὴ ἀνεχόμενοι 
τὴν ἀποχήρυξιν ἐντάττειν ἐν τῷ εἴδει διὰ τὸ καὶ ὑφ᾽. 
ἑτέρας ἀνάγεσϑαι, στάσεις. Τὰ γὰρ ἕτερα τὰ προειρη:- 
μένα οὐδέποτε εἰς ἑτέρας στάσεις ἐμπέπτει" τὸ τοίνυν 
νόμιμον ἐν μὲν τῇ ἐγγράφῳ μιᾷ τῶν νομιχῶν ἐμπίπτει 

40 στάσεων, ὡς ἐν zo χατὰ ᾿Ανδροτίωνος, xal χατὰ ἄντι- 
νομίαν ἡ πρωτη ἀντίϑεσις ἐνέπεσεν, χαὶ' 7 λύσις κατὰ 
ῥητὸν καὶ διάνοιαν, καὶ ἡ ἑτέρα χατὰ συλλογισμόν" οὐχ 
ἀναγκαῖον οὖν οὔτε πάσας εὑρίσκεσϑαι, οὔτε μιᾷ μόνῃ 
χρήσασϑαι,. » ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἡ εὐπορία τοῦ ῥήτορος xai ἡ 

15 φύσιρ τοῦ πράγματος συμβη" ἐν δὲ τῇ ἀγράφῳ "τὸ ἔϑος 
ag γόμεμον ἐξετασϑήσεται χαχῶς" οὗ γὰρ μόνον ἐν τῇ 

. ἀγθάφῳ τὸ ἔβος νόμιμον ἐξετασϑήσεται, ἀλλὰ καὶ ἐν 
TH ἐγγράφῳ νόμος πολλάκις ἀναγινώσκεται" &n δ᾽ ἂν καὶ 

“ ἐν τῇ ἐγγράφῳ τὸ ἔϑος ἀντὶ νόμου παραλαμβανόμενον, 
20 οἷον συμβουλεύει τις τῆς Δεκελείας τειχιζομένης κατάγεϊν 

» “ἀλαιβιάδην" ἐνταῦϑα γὰρ πάγξας τοὺς περὶ τῶν φυγά- 
δων νόμους ἔγει ἀναγνῶναι ἀντιτιϑείς" ἄγραφος μέν 

D ἐστιν ἡ neaynatun χρήσαια δ᾽ ἂν χαὶ ἐγγράφοις, καὶ 
πάλιν ἐν τῷ ἀγράφῳ ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ xara Jdy- 

35 δροτίωνος " τε »φῆσει τοίνυν τοῦτον τὸν τρόπον ἀπά- 
σας εἰληφέναι τὰς βουλὰς," ὁμολογουμένως ἐπὶ τὸ ἔϑος 
ἀντὶ τοῦ νόμου κατέφυγεν. 

Ὡς ἂν ἐγχωρῇ τοῖς κεφαλαίοις. τοῦτο χα- L 

χῶρ' οὐδέποτε γὰρ εἰς ἑτέρας στάσεως χεφάλαιον ἐ ἐχπεσοῦσα 
80 τὰ ἑαυτῆς ἔτι φυλάττει χεφάλαια, ἀλλὰ τὸν σχυπὸν μόνον 

xci τὰ ἐνθυμήματα" χειραλαίοις δὲ οὐ χρῆται, ᾿οὔτε dy: 
στοχασμῷ ἢ ἢ) ἐν ὅρῳ, ὅταν λέγῃ. »ἀντιλήψει T ἢ “μιᾷ τῶν 

18 p. 595. cfr. Ald. p. 724. Cod, φησίν. 
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ἀντιϑετιχῶν͵," οὐ τὰ χεφάλαια. τίϑησιν, ἀλλὰ τὸν σχο- 
πὸν μόνον τῆς στάσεως, οἷον oni ἐξεστί μοι, ἢ ὅτι ἄξιον 

εἴη τὸν τοιοῦτον" ἐνταῦϑα οὖν χαχῶς φησι, ,toig χε- 

φαλάίοις,“ οὐδὲ γὰρ τοῖς χεφαλαίοις, ἀλλὰ τῷ σχοπῷ. 
μόνον τῆς στάσεως διαιρεϑῆσεται. 5 

To συμφέρον διττόν ἐστιν; ὅτι χρήσιμον 

χαὶ ὅτι ἀναγκαῖον. διαφέρει τὸ ἀνάγκαῖον τοῦ συμ- 

φέροντος τούτῳ, ὅτι τὸ μὲν ἀναγκαῖον πάντως συμφέρον, 

τὸ δὲ συμφέρον o) πάντως. ἀναγχαῖον, ὥστε τὸ συμφέρον 
ἐπαναβεβηκχὸς ἂν εἴη" xal ταύτην ἔχει τὴν διαφρορὰν ἐπίτα- 10 

σιν ἔχον τινα" διὸ πρῶτον τὸ συμφέρον χατασχευάζεται, 
καὶ οὕτως εἰ ἐγχωροίη τὸ ἀναγκαῖον " εἰδέναι δὲ χρὴ» 
ὅτι τὸ συμφέρον. στοχαστικῶς ἐξετάζεται παρατιϑέντων 
ἡμῶν χατασχευὰς τὰς εἰς τὰ μέλλον συμβαινούσας. 

Τὸ δὲ δυνατὸν διαιρήσεις πρῶτον μὲν ἐν- 4t 

στάσει χρώμενος, ὡς χαλελὸν, ἀλλ᾽ ἀναγκαῖ- 

ον. Kaxüg σφόδρα, οὐδέποτε γὰρ κεφάλαιον ἐν. ἑτέρῳ 
κεφαλαίῳ ἐξετασϑήσεται. εἰ οὖν αὐτὸς χεφάλαιον' τίϑη- 
σε τὸ ἀναγχαῖον, πῶς ἐν τῷ δυματῷ αὐτὸ κατασχευά- 

ζει; καϑολικὴ δὲ κατασχευὴ τοῦ δυνατοῦ" ἐκ τῶν ἐν av- 20 
τοῖς 19 οὖν ἴσμεν, xal éx τῆς τῶν ἐναντίων χαϑαιρέσεως" 

εἰδέναι δὲ χρὴ, ὡς καὶ ἀπὸ ἑνὸς μόνου. κεφαλαίου χαὶ 
δύο, ὡς ἐν (ιλιππιχοῖς xoà συμβουλευτικοῖς μεμαϑήχα- 
μεν, xal τῷ ὑπὲρ τοῦ στεφάνου" ἐν πᾶσι γὰρ τούτοις 
ἢ ἔν ἢ δύο χεφαλαιὰ ἐστι τὰ ἐξεταζόμενα, xai τοῦτο. εἰ- 25 

δέναι χρὴ, ὡς. ἐν πάσῃ στάσει χεφαλαίφ' "λύεται, οἷον 
ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, xol 
ὃ ὅρος ἀνθορισμῷ, ἐν μόνῃ δὲ πραγματιχῇ, τὸ αὐτὸ 

χειράλαιον ἑαυτῷ ἀνατρέπεται; οἷον τὸ δίκαιον τῷ ἐναν- 
río, ὅτι ἄδικον, καὶ τὸ συμφέρον τῷ ἀσυμφόρῳ; καὶ 30 
οὐκ ἔστι διελεῖν τὰ μὲν εἰς κατήγορον, τὰ δὲ "εἰς ἀπολο- 

γούμενον, χοινὰ γὰρ πάντα ἐστὶν ἀμφοτέρων. 

19 Cod. ἑαυτοῖ, — e 
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Περὶ μεταλήψεως. 

Καὶ περὶ στάσεως τῆς μεταλήψεως διάφορος παρὰ 
τῶν παλαιῶν ἔχδοσις δέδοται" oí μὲν γὰρ αὐτὴν τελευ- 
ταίαν΄ πασῶν τάττουσιν, ὡς πάσης περιέχουσαν , χαὶ -ὡς 

'5 ὑποπιπεουσῶν τῶν ἄλλων ἐν αὐτῇ στάσεων" οὐδέποτε, 
' γὰρ παραγραφῇ μόνῃ μέλετῶται, ᾿ἀλλὰ τὸ μὲν νομεκὸν 
ζήτημα κατὰ μίαν τῶν νομιχῶν στάσεων" τὸ δὲ δεύτε- 
'ρον, xa^ ἣν ἂν ἐμπέσῃ «uv λογικῶν, wg: yere ἐροῦς- 
μεν" οἱ δὲ πρώτην αὐτὴν τάττουσιν διὰ τὴν αὐτὴν φυύ- 

40 σιν" εἰ γὰρ τὸ περὶ TOU »0Àng δεῖ εἰσελϑεῖν τὸν ἀγῶ--: 
“ ζήτημα πρῶτόν ἐστιν, ἀναγκαίως “πρώτη ὀφείλει 

τάττεσθαι 7 αὐτὴ τοῦτο ξητοῦσα * ἦν, δὲ αἰτία, διε. ἣν ὃ 
“Ἑρμογένης μέσην αὑτὴν ἔταξεν, ἡ αὐτή ἐστι τῇ πραγμα- 
Taxi" διὸ καὶ ἀκόλουϑοι ἀλλήλων ἐτάγησαν" αἱ γὰρ δύο 

15 μόναι στάσεις αὗται καὶ νομιχαὶ καὶ Aoytxéi εἰσιν" ἀμ- 
φοτέρων συμμετέχουσαι μέσων ἐτάγησαν, καὶ ἡ μὲν αἷ- 
τία τῆς τάξεως crm. ) 

Ἡ δὲ μετάληψις πάλιν; 7 adv ἔγγραφος, 
ἡ δὲ ἄγραῃ og. ἐξήτηται xol ἱχανὸν ζήτημα, τί δή- 

20 ποτὲ ἐν πάσῃ στάσει πρώτον τὰ κεφάλαια τάξας καὶ 
. διελὼν καὶ δείξας οὕτω τὰ εἴδη μεμηνυκδν" ἐν μόνῃ δὲ 
τῇ μεταλήψει τὰ εἴδη πρῶτον. εἴρηχεν χαὶ οὕτως τὰ κε- 
φαλαια" ἐροῦμεν, ὅτι ἐν πάσῃ στάσει τὰ εἴδη τῶν στά- 

. 6$0V τὰ αὐτὰ ἔχει κεφάλαια, ἐν μόνῃ δὲ μεταλήψει 
“25 διάφορα ἔχϑι τὰ κεφάλαια" 7 τὲ γὰρ -“πραγματικὴ καὶ 

ἡ ἔ γγραίος 5αὶ ἡ ἄγραφος τὰ. αὐτὰ ἔχει χαὶ αἱ λοιπαὶ 
στάσεις, μόνῃ δὲ ὴ μὲτάληψιρ ἕτερα " eU t5 ὁμώνυμος 

μετάληψις χαὶ m παραγραφὴ, διὸ ἀναγχαῖον ὴν πρῶ- 

τον διελεῖν τὰ εἴδη, ἵνα τὰ ἑχάστης ἴδια χεφάλαια ἀπο- 

ὅ0 δῷ χαὶ τοῦτο δὲ ἐζήτηται, τί δήποτε περὶ τῆς παρα, 
γραφῆς πρῶτον διαλαμβάνει, καὶ οὐ περὶ τῆς μεταλή- 
wewg, ἡ δὲ τὸ ὄνομα ἔχει τοῦ γένους λέγομεν, ὅτε εἰ- 

*. 
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ρήχαμεν, ὡς iv πάσαις ταῖς στάσεσιν αἱ 'ἄξεχνοι πίστεις 
τῶν ἐντέχνων ἐσχυράτεραί εἰσιν" ἐπειδὴ ovv ἡ μὲν πα- 
αγραφὴ ἐξ ἀγράφου διϊσχυρίξεται, ἢ δὲ μετάληψις j ἐξ 

ἐγγράφον, I εἰχότως πρώτην ἔταξε χαὶ τὸν περὶ αὑτῆς 
πρῶτον διαλαμβάνει λόγον" ἡ μὲν οὖν παραγραςὴ ix- 5 
βολή - ἔστε τελεία τῆς tvÜvOixiag xal τὸν ἀγῶνα avri- 
στρέφει" δύο δὲ ἔχει ζητήματα τὰ πάντως μελετώμενα, 
χαὶ τὸ μὲν πρῶτον ζήτημα κατὰ μίαν TOY νομικῶν πα- 
σῶν ἐξετασϑήσεται, τὸ "δὲ ἕτερον, ὅπερ καὶ ἐπαγομενόν 
ἐστιν, ἡ εὐθυδιχία, ὕπερ. χαϑ' ἑτέραν τὴν ἐμπίπτουσαν 

στάσιν μελετηϑησεται" οὐδὲ γὰρ ἀποφήνασϑαι κατὰ 

ποίαν δυνατὸν, ὡς ἡ ὑπὲρ (Φορμίωνος ? παράγραφή᾽ τὸ 
μὲν οὖν πρῶτον νομιχὸν ἔχει ξήτημα, τὸ δεύτερον στο- 
χαστιχὸν, πότερον εἶχεν ἐνθήχην τὰ εἴχοσι τάλαντα ὁ 

Πασίων ἢ οὔ, καὶ ἡ πρὸς llavraiverov παραγραφὴ τὸ 
μὲν πρῶτον ἔγει ζήτημα νομεκὸν, τὸ δὲ δεύτερον uera- 
στατιχὸν, τοῦ Μνησιβούλου ἐπὶ Εὐέργου “ἀνάγοντος τὰ 
γεγενημένα" xal ὡς éni τούτου" νῦμος μὴ εἶναε χατὰ 
πατρὸς γραφὰς πλὴν παρανοίας" ἔϑετο τὸν τοῦ πένη- 

τὸς παῖδα ὃ πλούσιος, καὶ εὕρηται δολοφονηθεὶς 0 πέ- 20 

γῆς, κατηγορεῖ τοῦ πλουσίου ὁ παῖς φόνου, ὁ δὲ παρα- 

ραγράφεται κατὰ τὸν νόμον τὸν κελεύοντα μὴ εἶναι δί- 
xag χατὰ πατρός" ἐνταῦϑα τὸ μὲν ζήτηιια ἐστι κατὰ 

ῥητὸν χαὶ διάνοιαν, ποῖον παῖδα λέγει τὸν ϑετὸν, ἢ 
τὸν φυσιχόν" τὸ "δὲ ἕτερον στοχαστιχὸν, πότερον ἐφόνευς 

σεν ἢ οὔ" ἐν πασῃ δὲ παραγραφῇ ᾿εἰδέναι xen, ὅτι TO 

μὲν πρῶτον περὶ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ εἰσαχϑῆναι τὸ ζήτημα, 
τὸ δὲ δεύτερον περὶ τῆς εὐϑυδιχίας τοῦ παρακειμένου 
πράγματος, πλὴν μόνης τῆς χατὰ Τιμάρχου παραγρα- 
gue" ἐχείνη γὰρ μόνη τὴν εὐθυδιχίαν οὐχ ἔχει" καὶ ὁ 50 

τὸν λόγον ἐξηγούμενος τὴν αἰτίαν dosi. 

1 Cod. ἀγράφου. 2. Cod. Μόρφωνος. 
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ιν , 

Ἔστι δὲ ὅτε δριστικῶς τέμνεται τὲ πρότε- 
ρον ζήτημα. τοῦτο ἠγνόησεν, οὐδέποτε γὰρ ὁριστικῶς 

τέμνεται, ἀλλὰ μετὰ 3 τὸν συλλογισμὸν ἐστὶ μία: τῶν νομε- 
κῶν, ταῦτα τὸν ὅρον. εἶναι ἐνόμισεν, ὡς ἐπὶ τούτου τοῦ ζητή- 

δ ματος" μειῤάκιον ὡραῖον 7110s τύραννος ἐξ ἀστυχγείΐτο- 

γος πόλεως, οὐ δέδωχεν ἡ πόλις, ἐξῆλϑεν αὐτὸ τὸ μει- 

,θάχιον πρὸς τὸν τύραννον, ἀπιόντος αὐτοῦ τἐτελεύτηχεν, 

“μετὰ ταῦτα πολιτεύεται" χαὶ χατηγοροῦντα τις αὐτὸν 

παραγράφεται, ὡς ἡταιρηχότα. ἐνταῦϑα μὲν πρῶτον 
40 ζήτημα γομίξει ὁριστιχὸν εἶναε διὰ τὸ πεπρᾶχϑαι αὐτῷ 
τὸ ἐξελϑεῖν “μηδὲ ἑταιρῆσαι, xal κακῶς εἰδώς, ὃ ὅτε εἰ μὲν 

κατηγορία ἦν τοῦ μειρακίου, ὅρος ἦν ] στάσις" ἐνταῦϑα 

δὲ οὐκ ἀνέχεται φεύγων τι κατασχευάσαι τέλειον ἢ Urs- 
λὲς, ἀλλὰ συλλογισμῷ χρῆται λέγων ταὐτὸν εἶναι τὸ dE- 

A5 ελϑεῖν τῷ πεποιηχέναι" ᾿ἀδύνατον οὖν ὅρον γενέσθαι τὸ 
᾿ς πρῶτον ζητημα" εἰ γάρ ἐστιν ὅλως ἡ παραγραφὴ ἢ ἔγ- 

) γθαφος ἀπὸ ῥητοῦ ἔχουσα τὴν ζήτησιν, ὁ ὅρος δὲ οὐχ 

ἔγγραφος, στάσις οὐκ ἂν & ποτὲ παραγραφὴ ἀπὸ ὅρου" 

χαὶ περὶ μὲν παραγραφῆς ταῦτα. 

207 42H09? ἄγραφος διαιρεῖται προβολῇ ῥητοῦ" 
κοινὸν τοῦτο, ὡς ἔζφαμεν, ἐπὶ πασῶν στάσεων, πλὴν ato- 

χασμοῦ καὶ πραγματιχῆς, τὴ προβολῇ πρῶτον διαιρεῖ- 

᾿σϑαι παραγραφικῷ τῷ ἀπὸ ῥητοῖ" ζητήσειε δ᾽ ἂν τις 
σφόδρα, τί διαφέρει τὸ παραγραφικχὸν τοῦτο τῆς παρα- 

18γγραφῆς, οὐ γὰρ ὥσπερ τὸ τοῦ στοχασμοῦ παραγραφιχὸν 
διαφέρει, ὅτι ἐκεῖνο μὲν ἀπὸ τῶν περιστατικὼν γίνεται, 

ἡ δὲ παραγραφὴ -ἀπὸ ῥητοῦ, οὕτως δὲ τοῦτο" εἰ γὰρ dv- 
ταῦϑα ἀπὸ ῥητοῦ ἐστι τὸ παραγραφικὸν, ὅπερ μόνον 
παραγ ραηή ἀπὸ ῥητοῦ ὁρμᾶσϑαι οἰχεῖόν τι, διαφέρει 

80 αὑτῆς τῆς παραγραφῆς" ἐροῦμεν ὅτι 7 μὲν μετάληψις 

τάξιν ἔχουσα παραγραφῆς οὐκ ἔσχε τὴν αὐτὴν οσύσιν, 
| ' | ἀλλ᾽ 

8 μετὰ Cod. om, — 1. 6, Cod. íavro, scr. αὐτό. 
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ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐξ ἀντιλήψεως ἄρχεται, χρῆται τῇ φύσει τῇ 
ἀντιλήψει ὡς λέγουσα τὸ ἐξεῖναι , xol ov δεῖν ἐπὶ τοὐτοἰς 
χρένεσϑαι" διαφέρει δὲ, ὅτε ἐν μὲν τῇ παραγραφῇ αὑτὸ 
τὸ ῥητὸν τὸ τὴν παραγραφὴν ποιοῦν περὶ αὑτὸ ἔχει τὴν, 
ξήτησιν καὶ ἀμφιβάλλεται, διὸ καὶ ἀπὸ μιᾶς τῶν νομι- καὶ 
χῶν τὴν κατασχευὴν ἔχει" τὸ δὲ παραγραφιχὸν τῆς με- 
ταλήψεως ὡμολόγηται καὶ ovx ἔχει τὸν ἐναντιούμενον, 
οὔδὲ τὸν ἀντιλέγοντα εἰς αὐτὸ, ἀλλὰ xol συντιϑέμενον, 
ἀλλὰ xal εἰς ἕτερα μεταβαίνοντα᾽" διὸ εἰς τάξιν διαβολῆς 
μόνην τοῦ ἀγῶνος παραλαμβάνεται" ἐπειδὴ δὲ, ὅπερ ἕν 10 
στοχασμῷ ἔφαμεν, κατὰ φύσιν τοῖς κατηχορουμένοις, τὸ 

τὸν ἀγῶνα παραιτεῖσϑάι καὶ μέμφεσθαι , οὐδὲ γὰρ ὃ - 

χαταδεξάμενος ἤδη ἀπολογήσασϑαι ἔτι χώραν ἔχει τοῦ 
εἰστεῖν ἀδίχως χατηγορεῖσθαι, διὸ xol πρῶτον τέταχται 

φύσιν ἔχον τοῦ μέμφεσθαι τὸν ἀγῶνα. 7) μὲν οὖν τάξις V5 
χαὶ ἢ διαφορὰ τοῦ κεφαλαίου πρὸς τὴν παραγραφὴν αὖ- 
τή τῇ * μεταλήψει. δευτέρα εἰκότως ἡ μετάληψις τοῦ 
διώχοντος τέτακται" ἀναγχαίως γὰρ τοῦ φεύγοντος δια- 

βολῇ ἰσχυδᾷ χρωμένου τῇ ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ ἀναγχαῖον ἦν 
προσϑεῖναι αἰτίαν, δι᾽ ἣν" " κατηγορία αὑτοῦ nagafie- 20 

βασμένου γίνεται τοῦ ῥητοῦ, καὶ οὗτος τοῦ φεύγοντός 
ἐστιν διδάσκοντος, ὅτε οὐδὲν ἡ περίστασις βλάπτει" ὃ. 
μὲν γὰρ τεχνικὸς ἀπὸ χρόνου μετάληψιν διελὼν ἀπὸ χρό- 
»ου μόνον συλλογισμὰν διαλαμβᾶνει. Εἰδέναι δὲ χρὴ; 

ὅτε “ἐπὶ «πάσης ὁμοίως περιστάσεως ὃ αὑτὸς ἐστι συλλο- 35 

γισμὸς, καὶ ἐπὶ χρόνου οὐδὲν διαφέρει" x&v ἐπὶ τούτου, 

οὐδὲν διαφέρει ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ, ἢ ἀλλαχοῦ, ἀφ᾽ οὗ 
ὃ νόμος ἐπιτρέπει , xal ἀπὸ αἰτίας οὐδὲν διαφέρει, ἀπὸ 
ταύτης ἢ ἄλλης αἰτίας, καὶ τὰ ἄλλα ὁμοίως" ἀναγκαίως 

συλλογισμοῦ ὑπάρξαντος ὅρον ἦν' ἐπαχϑῆναι, ἀχήχοας 350 
ydo τοῦ τεχνιχοῦ λέγοντος, ὅτι ἐναντίος ἐστίν" dv πάσῃ 

4 τῇ Cod. om. ᾿ 

Rhetor. V. . 13 
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στάσει ἐναντίος ἐστὶν ὃ ὅρῳ συλλογισμὸς, ἢ 7 ξητήσειε Pi ay 

τις, δὲ μέγιστον, πῶς ἀντέσεραπται ἡ τάξις, χαὶ πρῶτος 

ὃ συλλογισμὸς τοῦ ὅρου γέγονε, καίτοι ye ὁ συλλο- 

᾿ γψισμὸς τὴν πρότασιν τὴν ἀπὸ τοῦ ὅρου χατασχευάζει 

5 καὶ εἰς ἕν συνάγει" ἐῤοῦμεν 3 ὅτι τὸ παραγρωφικὸν ἐν- 

ταῦϑα ὅρου τάξιν ἐπέχει" οἷς γὰρ. καὶ αὐτὸς ὁρίζεται 

τὸ πεπραγμένον τόδε τι εἶναί, καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτοῦ 

προτείνεται, πρὸς αὑτὸν τὸν συλλογισμὸν τὴν κχατα- 

σχευὴν ἔχει, ὡς δὲ προὔπηρξεν αὐτῷ ὅρος“ εἰδέναι δὲ 
40 χρὴ, ὅτι μόνῃ μεταλήψει ἐχαινοτομήϑη " ἢ φύσις τοῦ 

συλλογισμοῦ, καὶ γόγονε τοῦ φεύγοντος" ἀλλ᾽ ἐσεξιδὴ ἢ 
φύσις τῆς μεταλήψεως ἀντίστροφός ἐστιν, xo τὸν φεύ- 
γοντα διώχοντα. ποιδῖ, ὥσπερ τάξιν ἔχεο διώχοντος. 
Πάλιν ἐγεαῖϑα ,,ὅρῳ.“ ἅπαξ xarà τὸν αὐτὸν χανόνᾳ 

εὖ τῶν δύο κεφαλαίων ἐναντίων ὄντων ἀδύνατον ἦν συλλο- 
γισμοῦ προὐπάρξαντος μὴ ἀντιϑεῖναι ὅρον. ὥσπερ γὰρ 
ἐπὶ τῶν ἀντιϑετιχῶν ἡ μετάληψις προετάγη τῆς ἀντε- 
Agwewg, καὶ τὴν αἰτίαν εἰρήκαμεν ἐκεῖ, ὅτε ἡ ἀντιϑε- 
τικὴ τάξιν ἔσχεν ἀντιλήλμδως, ἧς ἔλεγον ὅτι ἄξιος ἦν, 

20 ὅπερ ἠδύνατο τὸ ἔξεστί μοι xal πρὸς αὑτὸν ἡ μετά- 

ληψις ἠκολούϑησεν, διὰ δὲ τὴν φύσιν οὐκ ἠδυνήϑη ui 
ἐμωτεσεῖν ἀντίληψις, οὕεω καὶ ἐνταῦϑα πρὸς τὸ παρα- 
γραφικὸν γενομένου τοῦ συλλογισμοῦ, τάξιν ἔχοντος τοῦ 
παραχραφμιοῦ, ὅρου 5 φύσις ἀπῴτησεν , xai αὐτὸν μὲν 

25 ταγῆναι τὸν ὅρον. ΄ 

, ᾿ἈΑἈντεϑέσεε' ἢ ἀντίϑεσις χατὰ φύσιν τῆς προῦ- 

'παρξάσης ἀντιλήψεως. τέτακται" ἐπειδὴ γὰρ ἡ ἀντίληψις 

τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται, εἰκότως καὶ ἡ ἀντίϑεσις 1jxa- 

λούϑησεν. ἀντεγκληματιχὴ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γενομένη. 

2). ὁ Ἑτέρᾳ μεταλή yer ἐνταῦϑα ἀχριβὲς καὶ σαφὲς 

ἐδείχϑη τὸ ϑεώρημα, ϑ προεϊρήχαμεν ἐναντίον. xai ὅτι 

5 Cod. ἐκενοτομήϑη. 
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ἡ ἀγτίϑεσις ἀντιλήψεως τάξιν ἔχει, xol γὰρ ἐνταῦϑα 

ἀντιϑετικῆς προταγείσης μετάληψις μετηνέχζϑη, ὥσπερ 
ἂν εἰ ἀντιλήψεως αὐτῆς οὔσης" καὶ χαϑόλου δέδεικταε, 
ὅτι " ἀντιϑετικὴ ἀντίϑεσις ἀντιλήψεως φύσιν ἔχει , διὸ 
xal ἀναγχαῖον ἦν αὐτὴν μεταλήψει λυϑῆναε, καὶ τοῦ- 

ro πάλιν ἐπηγάγομεν, ὅτι Xe πληρωϑείσης τῆς γρείας 
διὰ τὴν φύσιν ἐπάγεται παλιν ἡ μετάληψις. πάλεν ἐν- 

ταῦϑα ἐδείχϑη, ἐπῆχται γὰρ εὐθὺς, ἀντιλήψει." “τὶ δὲ 
διαφέρει " δευτέρα μετάληψις τῆς πρώτης, ἐροῦμεν" ὅτι 

ἡ μὲν πρώτη μετάληψις πρὸς «vto τὸ ἔγχζημα καὶ τὴν 10. 

πᾶσαν σύστασιν toU ἀγῶνος γίνεται, 3 δὲ δευτέρα πρὸς 

μόνον τὸ ἀντιϑετιχόν" εἴη ἂν οὖν ἡ μὲν πρώτη πρὸς 

ὅλον τὸν ἀγῶνα, ἣ δὲ δευτέρα πρὸς μέρος ἀντιϑέσεως" 
ἡ ϑέσις κοινοῦ τόπου τάξιν ἐπέχει παρ᾽ ἀμφοτέρων ἐξε- 
ταζομένη" τοῦ μὲν φεύγοντος κατηγοροῦντος τοῦ ἐγκλή- 15. 
ματος, τοῦ δὲ διώχοντος ὁμοίως κατηγοροῦντος TOU πε- 
ποιηχότος xal λέγοντος, ὡς χαλεπὸν τὸ ἐπ᾽ ἐξουσίας χε- 

χρῆσϑαι ὡς βούλεταί "ee d ᾿ 

Ποιότητι καὶ γνώμῃ" χοινόν ἐστι πασῶν στάσεων" 
σημειωτέον δὲ, ὅτε εὕρηται μία μόνη 7 μετάληψις κατὰ 20 
ἀξίωσιν, χαὶ πάσης μεταλήψεως ἐπὶ ὃν τῶν περιστατιχῶν 

ἀναγούσης αὑτὴν μόνη ἡ μετάληψίς πάντα σχεδὸν τὰ 
περιστατικὰ ἔχει, ὡς ἐπὶ τούτου" τὸν φϑείραντα χόρην 
ἀνάγεσϑαι ἐπὶ χρίσει τοῦ ei βούλεται αὐτὸν ἢ “κόρη 
τεϑνάναι" φϑείρας τις xóm ἔφυγεν" ὁ πατὴρ’ συνῷ- 25 
χισεν 7 αὐτὴν ἀνδρί" μετὰ ταῦτα ἦχεν ἐν τῇ πόλει χαὶ 

ὁ πατὴρ αὐτὸν ἀξιοῖ ἀνάγεσθαι ἐπὶ χρίσιν" ὃ ἀνὴρ ἀν- 
rye, ἐνταῦϑα γὰρ πρῶτον μὲν τὸ ἀπὸ χρόνου, „ti 
τότε ἔγρῆν αὐτὸν ἀνάγειν, ὅτε παραχρῆμα ἔφϑειρεν "“ ̂ 
ἔπειτα τὸ ἀπὸ τούτου , ὅτι ἐν τῇ οἰκίᾳ GOV ἦν ἡ κύρη, 50 
xol ovx ἐν τῇ ἐμὴ “ ἔπειτα τὸ ἀπὲ τοῦ προσώπου, ,,.ὅτι 

$ Cod. τούτου. 7 Cod, συγῴχησεν. 
ι Υ͂ 
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μόνον πατὴρ αὑτῆς, καὶ παρϑένος ἣν 7 παῖς, καὶ οὔ- 

πω ἑτέρῳ ἐχδεδομένη" “ ἔπειτα ἀπὸ αἰτίας, ,ὅτι τιμωρία 
ἣν τὸ πραττόμενον καὶ δημευσῖς, καὶ οὐ νῦν ὁμοῦ ci- 
σχύνη “ ἔπειτα ἀπὸ τρόπου , η»ϑέν 0 τρόπος ἐφαίνετο 

" τοῦ ἀδικήματος, xal ovx ἐν ἑτέρῳ rue * ὥστε διὰ παν- 
των εἴρηται αὕτη μόνη καὶ δοκεῖ εἶναι τριπλῇ καὶ πεν- 

ταπλῆ μετάληψις, ἕχαστον γὰρ αὑτῶν δεῖ λυϑῆ yat τοῖς 
προειρημένοις χεφᾳλαίοις. Εἰδέναι δὲ xen; ; ὅτι μόνη ἡ 
μετάληψις ἡ κατὰ ἀξίωσιν οὐ τὸν φεύγοντα ἔχει μετα- 

40 λαμβάνοντα , ἀλλ᾽ , ἕτερον" ἐν. μὲν γὰρ πάσαις ταῖς με- 

J ταλήψεσιν ὃ χρινόμενος τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται , xal 

ὃ κατήγορος μεταλαμβάνεται" ἐν ταύτῃ δὲ μόνῃ τῇ με- 

ταλήψεν ὁ κατήγορος τὴν ἐξουσίαν προβάλλεται καὶ ὃ 

ἕτερος τὸ μεταλαμβαάνεσϑαι ἔχει, οὐχ αὐτὸς ὃ χριενόμε- 

ὡς νος. - τίς οὖν ἡ αἰτία, ἐν ῥητῷ xal διανοίᾳ τῷ xara 

ἀξίωσιν ἐροῦμεν. Ὁ 

Περὶ ῥητοῦ καὶ διανοίας. 

, Deva ὃ τεχνικὸς περὶ τῶν᾽ λογιχῶν διαλαμβάνων 

στάσεων εἰκότως κατὰ τὰς ἐπαγγελίας ἐπὶ τὰς νομικὰρ 

20 μεταβέβηκε, καὶ ζητήσειε δ᾽ ἂν τις, τί δήποτε περὶ Ón- — | 

τοῦ xol διαναίας διέλαβεν, χαῖτοι αἱ μὲν ἄλλαι τρεῖς 
'στάσεις περὶ τελέων ῥητῶν xol ὅλων νόμων ἔχουσι τὴν 
ἐξέτασιν, ἢ αὕτη δὲ μόνη περὶ ἀτελοῦς. τί δέ ἔστιν O 
φαμέν; ὃ συλλογισμὸς ὁλόχληρον ὁλοχλήρῳ ἀντιτίϑησιν, 

45 ἢ ἀντινομία ὁλοχλήρους δύο νόμους ἔχει xci? ἡ ἀμφι- 
βολία περὶ ὁλοχλήρου καὶ αὕτη τὴν ζήτησιν" ἐνταῦϑα 
δὲ μέρει μὲν ὁ ἕτερος, τῇ διανοίᾳ, χρῆταε, μέρει δὲ ὁ 
ἕτερος, τῷ ῥητῷ, καὶ τοῦτο πλείστην ἔχει ζήτησιν, τί 
δήποτε μὴ ἀντινομία ἢ συλλογισμὸς προτέταχται" τὸ 

so μὲν γὰρ γλίσχρον. καὶ εὐτελὲς τῆς ἀμφιβολίας εἰχότως 

1 Cfr. Ald. p.799. 1.9. 2 God. ἔχουσα, scripsi -ἔχεν xai. 
ὲ ᾿ : 

«:- 
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τελευταῖον ἄν ei , τὸ δὲ πλείονα ἔχειν ὕλην τὸν συλλο- 
γισμὸν καὶ τὴν ἀντινομίαν ἀπήτες αὐτὰ πρῶτα ῥηθῆναι - 

ἐροῦμεν. οὗν, ἢ τῇ τάξει τῆς μεϑόδου ηχολούϑησεν ἐπὶ 

τὸ ῥητὸν, xol τὴν διάνοιαν πρῶτον Og ἐφεξῆς τὰς 

ἄλλας εἶπεν" ἢ τόγε ἀληϑέστερον καὶ τεχνικώτερον, ὅτε 5 
ἡ μὲν ἀντινομία διπλοῦν ἐστε ῥητὸν καὶ διάνοια" apgo- 
τέρων γὰρ τῶν. νομίμων τὴ» διάνοιαν avayxaioy ἔστι 

ξητηϑῆναι, καὶ ἡ ἀμφιβολία πάλεν ἔχεν ῥητοῦ xal δια- 
νοίας᾽ ζητεῖται γὰρ ὁμοίως. ἡ τοῦ νομοϑέτου διάνοια, 

xa" ἣν τὸ ῥητὸν ἐΐπεν καὶ ἐν τῷ συλλογισμῷ ὁμοίως" 10 
ἀναγχαῖον οὖν, ἐπειδὴ τὸ ῥητὸν καὶ ἡ διάνοια εἰς τὰς 

τρεῖς ἐμπίπτει καὶ ἐξετάζεται, ὡς ἐμπεριεχομένην πρώ- 
τὴν αὐτὴν τάξαι, καὶ ἐξετάσαι, ἵνα μαϑόντες ἐν τῇ χρείᾳ 

ἔχωμεν τὸ εἰδέναε χρήσασθαι. καὶ ἡ μὲν αἰτία τοῦ προ- 
τετάχϑαι αὕτη. ἴδωμεν * δὲ xol τὰ χεράλαια ὕπως 15 
τέταχται. 

Προ βολὴ ῥητοῦ. χαλῶς navv προσέϑηχεν ἔν αὐ- 
τῷ εἰπεῖν, προβολῇ ῥητοῦ“ ̓ ἀποδιϊστὰς τὰς νομικὰρ χαὶ 

τὰς λογικὰς, καχεῖ μὲν γάρ ἐστι προβολη" ἀλλ᾽ ἡ προ- 
βολὴ ἀδιχήματός ἐστιν ἐξ ἐγγράφου εὐθϑυνομένου γενο- 30 

μένη" ἐνταῦϑα δὲ 7 προβολὴ ἐξ ἐγγράφου ἐστίν. εἰδέ- 
ναι δὲ χαὶ τοῦτο χρῇ, UTR χαχῶς εἶπεν »προβολῇ ῥητοῦ." 
ἐχρῆν γὰρ εἰπεῖν T] ἀπ᾽ αὑτοῦ ταῦ ῥητοῦ p. οὐδὲ γὰρ 

αὐτὸ τὸ ῥητὸν προβαλλόμεϑα, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τὸ διὰ 

ῥητὸν γενόμενον" ὅταν οὖν λέγῃ, ,, προβολὴ ῥητοῦ,“ ἐν" 25 
δεῶς ὁρίξεταν τὸ κεφάλαιον, οὐδὲ γὰρ αὐτὸ μόνον τὸ 
ῥητὸν προβαλλόμεϑα' ποία γὰρ ἂν εἴη χρεία τοῖς (ye 
ἐγνωκόσι τὸ ῥητὸν προτείνειν, ἀλλὰ τὸ ἔγκλημα τὸ 

ἀπὸ TQU' ῥητοῦ. 
diavolo. εἰκότως ἢ διάνοια δευτέρα, ἐπειδὴ γὰρ 30 

ἡ στάσις ἐξ αἰτίου ὁ χαὶ συνέχοντος καὶ χρινομένου συνί- 

ὅ Cod. εἰπεῖν. 4 Cod. εἴδομεν. 5 Cod. ᾿ γενομένην. 

6 in Cod. post αἰτίου sequitur ἐστίν. ᾿ 
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'σταξται, τοῦ ἀπὸ τοῦ αἰτίου προταγέντος, $7 ἔστε toy 

ἐγκλήματος τοῦ διὰ τοῦ ῥητοῦ ἀναφύοντος, ἀναγκαῖον 
ἦν τὸ συνέχον ἐπενεχϑῆναι, ὅπερ ἐστὶν ἡ διάνοια" ἢ yap 
διάνοια λύσις ἐστὶ τοῦ ῥητοῦ. 

δ Τῷ μὴ προςδιωρίσϑαι"" τὸ μὴ προσῥιωρισμέ- 

γον τρίτον ἐστὶ τοῦ χατηγόρου χεφαλαιον" ἐπειδὴ γὰρ 
ἰσχυρὰ σφόδρα ἡ διάνοια ἐκ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς" 

τῷ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔχειν συνέργειαν ἰσχύων ὁ φεύ- 
γων, δοχεῖ "5 ἀχριβῶς ἐξηγεῖσθαι τὸν νόμον xal'? δει- 

40 χνύναε μὴ τοῦτο βουλόμενον" ἀναγκαῖον οὖν 11 τῷ κα- 

τηγόύρῳ αὖϑις ἐπὶ τὴν τοῦ νόμου ἀπόδειξιν ἐπαναδραμεῖν" 
τὸ οὖν μὴ προσδιωρισμένον ὥσπερ ἐξήγησίς τίς ἐστι τοῖ 
vóuov λέγοντος, ὅτι τὸ μὴ προσδιωρισμένον τῷ λόγῳ οὐ 
δεῖ λέγειν, οὐ γὰρ τὴν αἰτίαν τοῦ πραττομένου ἐζήτησεν, 

15 ἀλλ᾽ ἄρδην ἀνεῖλε τὸ πραττόμενον. 
ἼΠλιν ἡ διάνοια τοῦ νομοϑέτου ἐνταῦϑα' 

πάλιν ζητήσειε δ᾽ ἂν τις, Tí. διαφέρει ἡ διάνοια rot 
ψομοϑέτου αὐτῆς τῆς διανοίας" ἐροῦμεν, ὅτι ἡ μὲν διά- 
γοια αὐτοῦ ἐστι τοῦ ῥητοῦ ἐξήγησις" ἡ διάνοια τοῦ νομο- 

20 ϑέτου τοῦ μὴ προςδιωρισμένου ἐστὶν ἐξήγησις" τὸ δὲ παρά- 
δειγμα σαφηνιεῖ. νόμος E? τὸν ῥίψαντα τὴν ἀσπίδα ϑανάτῳ 
ζημιοῦσϑαι" ῥίψας τις ἀπέχτεινε τῶν πολεμίων στρατὴ» 

γὸν «al χρίνεται" ἡ διάνοια λύσις τῆς προβολῆς, ὅτε οὐ 
τὸν ἐπ᾽ ἀριστείᾳ οὐδὲ σωτηρίᾳ τῆς πόλεως οὐδὲ βλάβθη 

25 τῶν πολεμίων ἀφέντα τὴν ἀσπίδα, ἀλλὰ τὸν ἐπὶ δειλίᾳ 
ὁ νόμος κηλαζει" πρὸς ταύτην γίνεται τὸ μὴ προςδιω- 
ρισωμένον, ἀναγινώσχοντος τοῦ κατηγόρου τὸν νόμον καὶ 
τὰ ῥητὰ ἐπιδειχνύντος ἀπροσδιόριστα, χαὶ χκαϑόλου τὸν 
— — 

7 Cod. 9;. 8 Cod. προςδιωρεῖσϑαι. 9 Cod. δ᾽ oix, 

Ald. p. 806. 1, 28. δοκεῖ. 10 Cod. δὲ, et paullo post τοῦτον. 

41 Cod. ἦν. 12 γύμος. et ϑανάτῳ ζημιοῦσϑαι, ῥίψας τις Cod. 

om. restitui ex Ald, p. 808. 1. 1. — cfr. nostrum commenta- 

rium supra p. 113. | 



EPMOLENOYS TEXNHN . 199 

δίπτοντα χολαζόμενον. ἡ οὖν διάνοια τοῦ νομοϑέτου 
τούτον τοῦ προςδιωρισμένου ἐξήγησίς ἐστιν, ὅτε περιττὸν 

ἡγεῖτο ὁ νομοϑέτης τὰ σαφὴ διορίζειν, καὶ τὰ πᾶσι 
γνώριμα. τίς γὰρ ἀγνοεῖ, ὡς οὐ δεῖ ποτε τὸν σώσαντα 
διαφϑείρειν; 55}. εἴη ἂν οὖν ἡ πρώτη διάνοια τοῦ ἐγχλή- ὃ 
ματος ἐξήγησις" 7] δευτέρα ἡ καλουμένη τοῦ νομοϑέτου 

τοῦ μὴ δεῖσϑαι τὸν »ομοϑέτην, προρδιορίσαιτο δέ τι. 

"Oeo. ἀχόλουϑος ἣν ὁ ὅρος τοῦ κατηγόρου, ἵνα 

δείξη, ὅτι διαφέρει τὸ προςδιωρίσϑαι τοῦ μὴ προςδιω- 

ρίσϑαι" ἐχείνου γὰρ εἰπόντος, μηδὲν διαφέρειν ἐν τοῖς 49 
φανεροῖς, ἀναγκαῖον ἣν προςδιορίσαι τὸν ὅρον. 

Αντιϑέσει. τοῦ φεύγοντος πάλεν αὕτη ὡς ἐπὶ τὸ 
πολὺ ἀντιστατιχὴ, εὐεργέτημα δειχνύντος, tva ** ἔγῃ χώ- 

ραν τὸ παραβεβάσϑαι τὸ ῥητὸν ἔχειν τινὰ διχαιολο- 

γίαν" xal ὅτι διαφέρει - ἡ ἀντίϑεσις αὑτῆς τῆς ἀντυ- 15 
στάσεως ἐν ταῖς χοινωνίαις εἰρήκαμεν" ἐν συντόμῳ δὲ 

εἰπεῖν, ὅτε ἡ μὲν ἀντίστασις φύσει ἔχει τὸ πεπραγμέ- 

vov πονηρὸν, περιστάσει δὲ ἔχει τὸ 4ἀγαϑόν" τὸ γὰρ 
καϑελεῖν τὸ τεῖχος φύσει πονηρόν ἐστιν, ἡ δὲ σωτη- 

ρέα τῆς πόλεως τὴν “περίστασιν ἤνεγχεν τῆς ἀπολογίας 20 
ἐνταῦϑα «δὲ τὸ ἐναντίον τὸ μὲν γεγενημένον. φύσει ἀγα- 
ϑόν ἐστιν, ἡ πεέρίστασις δὲ ποιεῖ αὐτὸ πονηρόν" τὸ μὲν 
γὰρ ἀνελεῖν τὸν τῶν πολεμίων στρατηγὸν φύσει ἀγαϑὸν, 
4) δὲ περίστασις τοῦ νομοϑέ ἕτου ἔγχλημα ποιεῖ. 

Μεταλή ψει. ἐν πάσαις ταῖς πρὸ ταύτης 1" στά- 25 
σεσι “προειρήχαμεν, ὅτι ἡ ἀντίϑεσις ἀντιλήψεως φύσιν 
ἔχεε᾽ διὸ ἐπάγεται μετάληψις ἀντιλήψει, xol πάλιν καὶ 
τοῦτο προὲέιρήχαμεν, ὅτι ἀδύναΐον οἷῳδήποτε τρόπῳ με- 
τάληψιν τεϑεῖσαν μὴ ἐπαγομένην ἔχειν᾽ ἀντίληψιν. 

Καὶ ποιότητε καὶ γνώμῃ ταῦτα χοινά ἔστι 30 

αεράλαια πασῶν τῶν στάσεων, καὶ ἡ μὲν τῶν χεφα- 
λαίων ἐξέτασις αὕτη εἴρηται καὶ ῥητὸν καὶ διάνοια" καὶ 

13 Cod, διαφϑείρει. 14 Cod. ἱκανά, 45 Cod. ταύταις. 
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τὸν φεύγοντα ἔχοντα τῷ ῥητῷ χρώμενον, ὡς ἐπὶ τούτου" 
νόμος τὸν πεπηρωμένον ἀπὸ τοῦ δημοσίου τρέφεσθαι" 

᾿καὶ τὸ μὲν παράδειγμα τοῦ χατὰ ἀξίωσιν ῥητοῦ τοῦτο, 
ὅπερ δὲ ἐζητοῦμεν, τί διαφέρει τοῦτο τῆς μεταλήψεως, 

5 ἐν ἢ ἐκεῖνός ἐστιν ὁ μεταλαμβάνων καὶ μὴ αὐτὸς ὃ φεύ-- 

γωγν" avayxaiov εἰπεῖν καὶ διατί μὴ χἀχείνη ἐστὶ ῥητὸν, - 

καὶ διατί γε κἀκεῖ τῷ αὐτῷ ῥητῷ κέχρηται" ἐροῦμεν, Ore 
ἐχεῖ μὲν φυγῆς καὶ διώξεως οὔσης οὐχέτι εἷς ἐστιν, οὐδὲ 

γὰρ τοῦτο ζητοῦμεν, εἰ δεῖ τοῦτο δοϑῆναι τῷ πατρὶ, 
40 χατηγορεῖν ἢ οὔ, ἀλλὰ κατηγοροῦντος αὐτοῦ τὴν ἐξου-- 

'σίαν αὐτοῦ ἀναιρεῖ" ἐνταῦϑα δὲ αἴτησίς ἐστι" χαὶ ὃ 
ἐναντιούμενος ov τὴν ἐξουσίαν τῆς αἰτήσεως ἀναιρεῖ, ἀλ- 
λὰ τὸ μὴ δεῖν ἐπὶ τούτοις δοϑῆναι᾽ αὕτη οὖν ἡ αἰτία 

καὶ ἡ διαφορά. τινὲς δὲ νομίζουσι μηδέποτε εἶναι ῥητὸν 

45 καὶ διάνοιαν χατὰ ἀξίωσιν, ἀλλὰ χαὶ ἐνταῦϑα τὸν αἷ- 
τοῦντα χατηγόρου τάξιν ἔχοντα τὸ πρῶτον λέγειν" ὥσπερ 
γὰρ ὃ κατήγορος πανταχοῦ πρῶτον λέγει, οὕτω καὶ ἐν- 
ταῦϑα πρῶτον λέγει ὁ πεπηρωμένος, καὶ εἰχότως τῷ ῥη- 
τῷ κέχρηται, — ayvogGavreg καϑόλου ἐκοῖνον τὸν λό- 

᾿ 920 γον, ὅτι ὃ αἰτῶν φεύγοντος ἔχει τάξιν χαὶ ἐν ὅρῳ καὶ 

iy πραγματιχῇ, ὁ γὰρ ἐναντιούμενος ἀνατρέπων τὸ »δεῖ 
δοϑῆναι * τήν τὸ τοῦ λοιδορεῖν ἐξουσίαν ἔχει καὶ τὴν τοῦ 

κατηγόρου ποιότητα ὑποχρίνεται" σπανία δέ τις εὑρεϑείη 
στάσις ῥητοῦ xal διανοίας, διπλῆ δοχοῦσα εἶναι, ἧς ἐστι 

45 τὸ παράδειγμα τοῦτο᾽ νόμος τῷ τυράννῳ συναναιρεῖσθϑαε 
τὴν γυναῖκα ἀπέκειτο κατά τινος γραφὴ τυραννίδος ἐπι-- 

ϑέσεως, πολέμον καταλαβόντος ὅπλα λαβὼν ἡρίστευσεν, 

ἀριστεύσας ἀξιοῖ πρὸς γάμον ἑλεῖν τοῦ. κατηγόρου, τὴν 
ϑυγατέρα᾽ ἐνταῦϑα γὰρ διπλῆ τίς ἐστε ξήτησις τῶν δύο 

δὺ ῥητῶν, τοῦ μὲν πατρὸς λέγοντος, ὅτι οὐ δωρεὰ αὕτη 
ἐστὶν, ἀλλὰ τιμωρία" τοῦ" δὲ ἐλέγχοντος αὐτὸν, , καὶ 
ἀνάγχη ToU καϑυφεῖναί us τὴν’ γραφήν“ ἐκείνου δὲ 
λέγοντος, ὅτι OU, ἀλλ᾽ ἐπίδειξις τοῦ μὴ ϑέλειν μὲ τύ- 
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ραννῆσαε, ὅτε ἐν εὐεργέτου τάξει τίϑεμαι τὸν χατήγορον, 
& δίδωσί μοι 5 χώραν σαφηνίσαι τὴν ἐμαυτοῦ ἀρετὴν, 

καὶ ὅτι οὐ προςδιωρισμένον νόμῳ 17 τὸ ποῖόν με δεῖ 18 ^ 

γέρας αἰτεῖν" διατὶ δὲ οὐχ ἔστιν ἀντινομία;. ἐροῦμιν, 
ὅτι οὐχ ἔστε δύο ῥητῶν μάχη, οὐδὲ ix περιστάσεως ἐναν»- 5 

τίωσις" οὔτέ yag ἐστιν ἐναντίον τὸ χολάζεσϑαι τὴν yv- 
γαῖκα τοῦ τυράννου τοῦ τὸν ἀριστέα γέρας λαβεῖν, 19. 

ὃ βούλεται; οὐδὲ ἔστιν τις περίστασις ἡ ποιοῦσα, ἀλλὰ 
διαφόρους τοὺς νόμους διανοίᾳ λύεσθαι παρ᾽ ἑνὸς προσώ- 

σου" καὶ οὕτω μὲν ἑνὶ χρῆται τὸ ἕν πρόσωπον, τῷ δὲ 10 
ἑτέρῳ τὸ ἕτερον , ὅπερ ἀντινομίας οἰχεῖον, ἀλλ᾽ ἀμφό- 
τερα τὰ ῥητὰ ἀμφότεροι ἐξεταζουσιν. 

Περὶ ἀντινομίας. 

"AxóAovOog ἦν ὁ περὶ ἀντινομίας λόγος" ἐπειδή γὰρ 

χεὶ «προείρηται, χαὶ ἡ πεῖρα. δεικνύει, ὡς ἡ ἀντινομίᾳ 45. 
διπλοῦν ῥητὸν καὶ διάανοιά ἔστιν, ἀναγχαῖον ἦν ὥσπερ 
τοῦ ἁπλοῦ ̓ῥηϑέντος ἐπαχϑῆναι τὸ διπλοῦν ; xo ἔτι διὰ 

τοῦτο, ὅτε ἐν μόνῃ τῇ ἀντινομίᾳ νόμοι εἰσὶν οἱ ἐξετα- 

᾿ ξόμενοι αὐτοὶ κατ᾽ αὐτοὺς τέλειοι" καὶ γὰρ ἐν τῷ συλ- 
λογισμῷ τῷ ἐπαγομένῳ ἡ γνώμη τοῦ ῥητοῦ ἐστιν ἐξετα- 20 
ζομένη xal οὐχ αὑτὸ τὸ ῥητὸν καὶ ἐν 35 ἀμφιβολίᾳ τῇ ἐφε- 
ξῆς “ἢ γνώμη τοῦ ῥητοῦ ἐστιν 7 ἐξεταξομένη" ἐν δὲ μό- 

»np t" ̓ἀντινομίᾳ τέλειον τὴν μάχην ἔχει, ἀνάγχη ἦν ἐπὰ- 

χϑῆναι ἐφεξῆς τὴν τοῦ τελείου δητοῦ ξήτησιν᾽ εἰδέναι δὲ 
χρὴ, ὅτι OU μόνον νόμοι ποιοῦσιν ἀντινομίαν͵ ἀλλὰ καὶ 28 
ψηφίσματα πρὸς ψηφίσματα καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ ῥητα" 
καὶ εἴ τις εἴποι, πῶς ἂν εἴη ἐν τῇ πόλει δύο ψηφίσματα. 
ἐναντία, ἐροῦμεν, ὅτε οὐδὲ δύο νόμοι εἰσὶν ἐναντίοι, ἀλλ᾽ 
ἡ περίστασις τὴν σύστασιν χατασχευάζει, καὶ τὸ παρα- 

16 Cod. δίδωσιν ἢ, 17 Cod. προςδιωρισμένῳ γόμος. 18 
δεῖ Cod. om. 19 Cod. supra lin. habet atstiy. 20 Cod. 
ἥ ἀμφιβολία. 
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δειγμα σαφές ἐστιν" ἐψηφίσαντο ᾿4ϑηναῖοι τοῖς φεύγου- 
σιν ᾿θλυνϑίων πολιτείαν" εἰσιόντες ἐχεῖνοι πλεῖστα φνδρά- 

.* φόδα βάρβαρα εἰσήγαγον" ἣν δὲ τὸ πρότερον “ψηφισμαῖ 

νιχῆσαν. τὸ εἰσάγοντας βάρβαρα ἀνδράποδα πλεον τῶν 

& τριῶν ἐν δεσμωτηρίῳ εἶναι, ἔστ᾽ ἂν ἐπιδείξῃ τοὺς ταῦτα 

βουλομένους ὠνήσασϑαι, ἐπὶ τοῦ λιμένος τινὰς αὐτῶν 
ἐνέβαλον τῷ δεσμωτηρίῳ, οἱ λοιποὶ ἀνέζευξαν καὶ χρί- 

. Ψονται" ἐνταῦϑα γὰρ δύο ψηφισμάτων ἐστὶ μάχη, τῶν 
μὲν προβαλλομένων τὴν ἐξουσίαν τοῦ δεῖν κατὰ ψήφισμα 

40 τὸ περὶ τῶν ἀνδραπόδων, τῶν δὲ τὸ γεγενῆσϑαι στολίτας 
αὐτοὺς καὶ μὴ ἐπ᾿ ἐμπορίᾳ κατάγειν" γίνεται δὲ καὶ αὖ- 
τὸ ἑτέρων ῥητῶν καὶ διαϑηχῶν ὡς ἐπὶ τούτου" δεατεϑέ- 

μενός τις ἐχέλευσε τῶ φίλῳ δοϑῆναι τὴν ϑυγατέρα" σιρὶν 
δοϑῆναι ἀριστεύσας τις αἰτεῖ αὐτὴν εἰς γάμον, ἀμφασβη- 

45 τοῦσιν" ἐνταῦϑα διαϑήκης χαὶ νόμου ἀμφισβήτησις " 

xal ἑνὶ λόγῳ, ὃν τρόπον ἐπὶ τῷ ῥητῷ χαὶ τὴ διανοίᾳ 

πᾶν δητὸν ποιεῖ χαὶ διάνοιαν καὶ διαϑήχη καὶ χήρυγμα, 

— κἂν ψήφισμα κἂν ὀτιδήποτε f τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ ἡ 

ἀντινομία" εἴδη δὲ αὐτῆς κατὰ μὲν τὸν Ἑρμογένην δύο, 
20 ἕν μὲν ὅταν δύο δητὰ ἐναντία ἀλλήλοις ὦσιν ἐκ περε- 

ὁτάσεως, ὡς "ἐπὶ τούτου" τοῦ ὑπερασπισϑέντος τὴν oV- 
᾿σίαν τοῦ ὑπερασπίσαντος εἶναι, καὶ τὸν ἀποχήρυκτον μὴ 

μετέχειν τῆς οὐσίας" ἀποχήρυχτος ὑπερήσπισε τοῦ πα- 
τρὸς καὶ ἀξιοῖ χατὰ τὸν νόμον δεσπότης εἶναι τῆς οὖ- 

45 σίας" xol χατὰ ἕν ῥητὸν εἰς δύο τεμνόμενα, ὡς ἐπὶ τού- 
- τοῦ, οὗ 5’ καὶ ὃ τεχνικὸς τίϑησι, τῶν δύο χορῶν τῶν βια- 
σϑεισῶν, ὧν ἡ μὲν ϑάνατον, ἡ δὲ γάμον ἄπροιχον αἷ- 
᾿ρεῖται᾽ ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ πρόβλημα, ὡς προειρήχαμεν, 
ἐν τῇ μεϑόδῳ συστῆναι οὐκ ἂν δύναιτο διὰ τὸ ἰσάζειν" 

1 Cod. ζήτημα, supra lin. ψήφισμα. --- Cfr. Ald. p. 818. 
1.13. 2 ἀμφισβήτησις" restitui ex Ald. p.818. 1. 28. 3 Cod. 

ἣν. Ald. P. 819. l. 7. οὗ. .T 
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ἔσως δ᾽ d» ἐφ᾽ ἑτέφων εὑρεθείη παραδειγμάτων" σπάνιον 
δὲ τὸ πρόβλημα" ἔτ᾽ δὲ χἂν χατὰ τρεῖς νόμους ἂν ἀν- 
σινομέα γίνεται, ὡς ἐπὶ τοὔτον". νύμος τῷ προδότῃ τοὺς 
παῖδας Qvugtvyus, καὶ τὸν χαταστείχοντα φυγαδὰ ἐξ- 

εἶναι ἀποχτιννύναι, xol πεπηρωμένῳ τῷ ἀνδρὶ παρεῖναι 5 
τὴ» yvvaixa χειραγωγοῦσαν. £gvyé τις ϑυγατέρα ἔχων 
συνοικοῦσαν πηρῷ., ἔμενεν, ἀπέσφαξέν τες αὐτὴν xdi 
χρένεται φόνου. Ἐνταῦϑα γὰρ τρία ἐστὶ ῥητα". xol 

ταύτας μὲν οἷδεν ὁ τεχνιχὸς, παρ᾽ αὐτὰς δὲ σπανιώτα. 
τὰ ἐστιν ἕτερα δύο εἴδη ἀντινομιῶν᾽" uio δὲ ἡ κατὰ ἕν 10 
ῥητὸν μὴ τεμνόμενον, ἀλλ᾽ ἐξ ἔσον ἑκατέροις ἁρμόξον 

τοῖς μέρεσιν" ἑτέρα δὲ ἡ τριπλῆ" διαφέρει δὲ ἡ τριπλῆ 

κατὰ τρεῖς. »ὁμους" ἀντινομία γινομένη δύο πρόσωπό 

ἐστιν τρισὶ χρώμενα νόμοις, ἐν δὲ τῇ τριπλῇ τρία πρόσω- 

πα, ἕχαστον bi χρώμενον νόμῳ περὶ ἑνὸς noayuotoc, 15 

oim ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σχοποῦ, ὡς ἐπὶ τούτου" »όμος τὸν 

ἀριστέα 0 βούλεται γέρας λαμβάνειν, χαὶ ὃ τι ἂν τίς 

τινε συνθῆται κύριον εἶναι, καὶ νόμος τὴν ὀρφανὴν τὸν 

ἀγχιστέα γένουρ γαμεῖσθαι, αἰχμαλώτου, χόρης γενομέ- 

γης ἐχήρυξεν ὃ πατὴρ δώσειν αὐτὴν πρὸς γάμον τῷ σώ- 20 

σαντι" ἐξῆλθεν ἐραστὴς ἐπὶ τὸ σῶσαι, ἀπελθόντος ὃ 

πατὴρ ἐσελεύτησεν" ἐπαγελϑόντος αὐτοῦ τὴν κόρην aya- 

γόντος ἀριστεύσας τις ἀξιοῖ εἰς τὸ γέρας τὸν ταύτης γά- 

μον ἔχειν, xal αὐτὸς χατὰ τὴν τοῦ πατρὸς συνϑήχην 

καὶ ὁ ἄγχιστα γένους κατὰ τὸν τῶν ἐπιχλήρων νόμον, 38 
χαὶ ὅνπερ τρόπον ἐπὶ τῆς πραγματικῆς τῆς τριπλῆς, 

ἔνϑα οὔσης της βουλῆς τίνε δεῖ βοηϑῆσαι συμβουλεύει 

fig μηδετέροις, ἀνάγκη τὰς τῶν δυο προτάσεις ἀνατρέ- 

πεσϑαι τούτῳ τῷ τρόπῳ, καὶ ἐνταῦϑα ὃν ἀν. μελετήσῃς 

ἢ τὸν ἀριστέα ἢ τὸν συγγενῇ ἢ τὸν ἐραστὴν, ἀνάγκη 9 
τοὺς τῶν ἄλλων δύο νόμους κατὰ πάντὰ ἀνατρέψαι τὰ 

χεφάλαια, καὶ τὸν ἑαυτοῦ πρὸς ἀμφοτέρους προσϑεῖναι". 
ἢ δὲ χατὰ ἕν ῥητὸν γίνομένη ἀντινομία γίνεται κατὰ 
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δύο τρόπους" ἕνα μὲν, ὅτε ἀμφότεροε τῇ διανοίᾳ ἐξ 0Xo— 
κλήρου χρῶνται τῷ ῥητῷ x διαφόρου πράγματος, ὡς 
ἐπὶ τούτου νόμος τὸν ἀρίστέα γέρας λαμβάνειν ὃ βού-- 
λεται" ἀπέκειτο γυναικὶ γραφὴ, μοιχείαρ᾽" δύο παῖδες αὖ-- 

δ τῆς στρατευσάμενοι Γρίστευσαν καὶ 0 μὲν ἀξιοῖ τὴν γρα- 

"φὴν, ὁ δὲ ἀναιρεθῆναι. . ἐνταῦϑα γὰρ τελείως τῷ ῥητῷ 
ἀμφότεροι χρῶνται, τῇ διανοίᾳ τοῦ ῥητοῦ ἀμφότεροι 

χρώμενοι , ὡς ἀριστέα ὄντα δίκαιον τὸ γέρας τὸ ἀπὸ 

τοῦ “νόμου κύριον ἔχειν" ἕτερον δὲ εἶδος, ὅταν τὸ μὲν 
40 ῥητὸν ὡμολόγηται. παρ᾽ ἀμφοτέρων ταὐτὸν ὃν, διανοίᾳ 

δὲ διαφόρῳ χρώμενα τὰ μέρη ἀγωνίζονται , ὡς ἐπὶ τού- 

του, τὸν μὴ ϑάψαντα τὸν ἑαυτοῦ πατέρα μὴ ϑάπτεσθαι" 

μὴ ϑάψας τις τὸν ἑαυτοῦ πατέρα ἐτελεύτησε παῖδα ἔχων, 

ὃ παῖς αὑτοῦ ἔϑαψεν αὑτὸν καὶ χρίνεται" ἐνταῦϑα γὰρ 

45 ἀμφότεροι ὁμολογοῦσιν χύριον εἶναι τὸ ῥητὸν, μὴ 2a- 

ψαντα TOV πατέρα ἄταφον εἶναι, διανοίᾳ δὲ διαφόρῳ. 

χρῶνται" καὶ ὃ μὲν λέγει, ὅταν μὴ ἔγῃ παῖδα , ἵνα μὴ 

ὁ παῖς αὐτοῦ ὑπὸ τιμωρίαν εὑρεϑῇ τοῦ μὴ. ϑάψαι, διὰ 

γὰρ τοῦτο αὑτόν φασι ϑάψαι" ὁ δὲ τὸν ὅλως χαταγνω- 

20 σϑέντα οὐδὲ παρὰ τοῦ παιδός φησι ϑάπτεσθαι" καὶ ἔστε 
σφόδρα. διάφορον τὸ εἶδος" xoi περὶ μὲν τῶν εἰδῶν ταῦ. 
τα᾽ περὶ δὲ τῆς τάξεως εἰπεῖν φϑάσαντες εἰρήκαμεν, ὡς 
διπλοῦν ἐστι ῥητὸν καὶ διάνοια, καὶ διπλοῖς τοῖς τοῦ ῥη- 
τοῦ καὶ τῆς διανοίας κεφαλαίοις χρῆται" περιττὸν οὖν 

45 εἰπεῖν ἔτι αἰτίαν τῆς τάξεως τοῖς ᾿ ἤδη πρὶ ῥητοῦ xal 

διανοίας λόγῳ διεξεληλυϑύσι»" εἴδωμεν δὲ καὶ τὸ ῥητὸν 

τοῦ ἀρχαίου. 
Τὰ μέντοι μετὰ ταῦτα κεφάλαια δῆλά 

ἐστιν. ἕχαστον εἰχότως τῶν τοῦ ὅρου ̓χέφαλαίων, ἐπ᾿ 

80 ἀμφοῖν γὰρ δύναται ἐξετασϑῆναι τὸ μὴ προςδιωρίσϑαι 

μόνον, ὡδεὶ λέγοιρ" ἀριστεὺς ὃ μοιχὸς ἀναϑεὶς εἰς ἱερὸν 

τὴν σχευὴν, ὅτι οὐ προσδιώρισεν ὃ νόμος, πότερον τὸν 

ἀριστέα ἢ τὸν ἰδιώτην λέγει". ἀλλὰ χαϑόλου τὸν μου- 
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χὺν ἀπεῖπεν" -xaxeivog τὸ αὐτὸ λέγει, ὅτι oU προσδιώ- 
eus, πότερον τὸν μοιχὸν ἢ ἕτερόν τινα, ἀλλὰ χαϑόλου 
τὸν ἀριστέα ἱέναι κελεύει" τοῦ μὴ προσδιωρίσϑαι * προ- 
ταχϑέντὺς ἀγαγκαίως "καὶ ὁ ὁ ὅρος ἐχλείπει, ὅτι διαφέρει, 
χαὶ ὃ συλλογισμὸς, ὅτι OU διαφέρει" τούτων οὖν ἁπάν- 

των ἐκχλειπόντων 7 ἀντίϑεσις μετὰ τὰ ῥητὰ καὶ τὰς δια- 

γοίας ἐπάγεται διάφορος οὖσα, πάντως γὰρ ἂν niv ἀντ- 

εὐχληματικὴ ἦν ἡ μία, ἡ ἑτέρα ἀντιστατική ἐστιν, ἂν 
δὲ συγγνωμονικὴ, μεταστατικὴ ἢ ἑτέρα, καὶ τὸ παρά- 

δεεγμα σημαίνει, τοῦ ὑπερασπισϑέντος τὴν οὐσίαν τοῦ 

ὑπερασπίσαντος εἶναι χαὶ τὸν ἀποκήρυχτον μὴ μετέχειν 
τῆς πατρῴας οὐσίας" ἀποκήρυχτος φεύγοντος ὑπερήσπισε 
.toU πατρὸς, xol ἀξιοῖ τὴν οὐσίαν ἔχειν" ἐνταῦϑά τοῦ 
μὲν παιδὸς ἡ ἀντίϑεσίς ἐστιν ἀντιστατιχὴ, ὅτι ἔσωσα 
αὐτὸν, τοῦ δὲ ἐναντιουμένου ἀντεγκληματιχὴ, ὅτι ἀπο- 
χηρύχτῳ ὄντι καὶ ὑβρίσαντε τὸν πατέρα ov δίχαιον αὖ- 
τοῦ τῆς οὐσίας μετέχειν" καὶ πάλιν ὡς ἐπὶ τούτου, τὸν 
ὑβρίσαντα τὸν πατέρα μὴ μετέχειν τῆς οὐσίας, καὶ τὸν 
ὑβρισϑέντα πατέρα μὴ ἐπεξιόντα ἄτιμον εἶναι" ἐν μέϑῃ 
τις ἐπάταξε τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, ἐπεξελθὼν ἐχεῖνος ἡτί- 
μῆσεν, μετὰ ταῦτα πολέμου γενομένου ὃ δῆμος ἀμνη- 
στείαν καχῶν ἐποιήσατο, χαὶ ἀντέχεται τῆς οὐσίας 0 παῖς, 
xai οἱ συγγενεῖς ἀντιλέγουσιν" καὶ αὕτη μέν πως κατὰ 

τρεῖς εἶναι νόμους δοχεῖ" κατὰ δὲ δύο ἐστίν" ἡ μὲν οὗν 

αὑτοῦ τοῦ παιδὸς -συγγνωμονική, ὅτι κατὰ μέϑην ἡ ῆ ὕβρις 

γέγονεν" ἡ δὲ τοῦ πατρὸς μεταστατικῆ * δοχεῖ γάρ πως 

xoci xcta ἀνάγκην ὃ πατὴρ. αἰτιάσασθαι 5 τὸν παῖδα’ 
εἰδέναι δὲ δεῖ ὁ καὶ αὐτὸ τὸ τῆς γνώμης" καὶ ἐπὶ rov- 
τοις ὁ τῆς ἀμνηστείας νόμος οὗ διανοιὰ ? ἐστιν, εἰ μή- 
"0 τις τὴν ἀνάγκηγ τοῦ πολέμου λέγοι, ἥτις καὶ αὐτὴ 

3* Cod. ἀναγκαῖος. 4 Cod, προσδιορισμοῦ. — Cfr. Ald. 
p.821. — 5 Cod. ἠτιάσασϑαι. 6 δεῖ Cod.om. 7 Cod.ov 
διάνοια οὐκ ἔστιν. m 

10 

20 
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30 
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ἐπὶ μετάστασιν ἔρχεται, ὡς πάντως τὰς δύο διανοέας" 
' | μετάστασιν εἶναι καὶ συγγνώμην. καὶ ταῦτα μὲν περὶ ἂν-- 

τινομίαρ. , 

Περὶ συλλογισμοῦ. ’ 

᾿Αχόλουϑος ἡ περὶ τοῦ συλλογιαμοῦ ἐξέτασις" ἐξετ- 
σας γὰρ τὴν τοῦ διπλοῦ ῥητοῦ διαίρεσιν ἀχόλουϑον εἶχε 

τὴν ἐπαγωγὴν τοῦ διπλοῦ, 0 ἐστι τέλειόν T6 xol μηδε- 

μίαν ἀμφιβολίαν ἔχον, ἔξωϑεν δὲ ἐξ ὁμοίου πράγματος 
ἀντιπαραϑέσεως τὴν ζήτησιν ἔχον, ὕπερ ἐστὶ συλλογε- 

40 σμοῦ. “Συλλογισμὸς * yep ἐστιν, ὅταν τοῖς γεγῤαμμέ-. 

γοις τὰ μὴ γεγραμμένα μηδὲ ἐξητασμένα ἀφομοιοῦντες 
ταὐτὸν εἶναι λέγωμεν" ? δεῖ γὰρ ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ νενομο-- 
ϑετημένου ἐπὶ τὸ μὴ νενομοϑετημένον μὲν, ὁμοιρύμενον 

δὲ τῷ νενομοϑετημένῳ εἰς ταὐτὸν ἄγειν" εἴδη δὲ συλλο-- 
15 γισμῶν ταῦτα ἐχ τοῦ ὁμοίου" νόμος τὸν ἡταιρηχότα μὲ 

λέγειν, Τίμαρχος ἁλοὺς ἑταιρήσεως διδάσχει παῖδας καὶ 

ὑπάγεται τῷ νόμῳ" τοῦτο δὲ τὸ εἶδος πολλοὶ τῶν. τεχνε- 
χῶν κατὰ γένος καὶ εἶδος καλοῦσε λέγοντες, γένος μὲν 
εἶναι τὸ λέγειν, εἶδος δὲ τὸ ἐν δημοσίῳ λέγειν" ἢ κατὰ 

20 περίστασιν, ἢ τι τῶν τοιούτων, xai συλλογίζονται λέγον- 
τὲς ἀφ᾽ οὗ τὸ γένος κεκώλυχε τὸ εἶδος ἐχ τοῦ ἐναντίου" 
γόμος τὸν ᾿ἀριστέα δωρεὰν λαμβάνειν" λιπόντα, τις τὴν 

τάξιν ἀξιοῖ χολάξεσϑαι, ἐνταῦϑα γὰρ ἐκ τοῦ ἐναντίου 
ὁ. συλλογισμὸς ἐστιν" εἶ γὰρ ὁ ἀγαϑὸς τιμηϑήσεται, καὶ 

΄ ε * , , 2 € - A 

925 0 πονηρὸς λολασϑησεται" ἐχ τοῦ ἥττονος, ἐξεῖναι τὸν 

μοιχὸν ἀποσφάττειν, εὑρὼν τις μοιχὸν οὗ χατέσφαξεν, 

ἀλλὰ χατέστιξε καὶ κρίνεται παρανόμου τιμωρίας" ἐνταῦ- 

ϑα γὰρ, φησὶν , ὃ τὸ πρότερον δεδωκὼς πολὺ δικαιότε.- 
eov xol τὸ TTTOV ἀπέδωκεν" ἐκ τοῦ ἀχολούυϑου" ἐξέστω 

30 τὸν μοιχὸν στίξειν, στίζων. τις ἀπέχτεινε καὶ κρίνεται, ὁ 
— — — 

4 Cfr. Ald. p. 833. 1. 34. 2 Cod. αὐτὸν «ἶναι λέγομεν. 
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γὰρ τὸ ἀχόλουθον, φησὶ, δεδωχὼς καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ idx- 

ησόμενον᾽" ἔστε δὲ καὶ ἕτερον εἰδος “τοῦ κατὰ σύνϑεσιν, 

«sg: ἐπὶ τούτου τοῦ ζητήματος" τὸν τρὶς ᾽ ἱβρίσαντα καὶ 

τρὶς ψευδῆ ^ μαρτυρήσαντα, καὶ τὸν τρὶς. ἁλόντα χλο- 

πῆς ἄτιμον εἶναι. ἁλούς τις ἅπαξ ἑκάστου ὑπαγεται τῇ 
ἀτιμέᾳ᾽ ἐνταῦϑα. γὰρ ἡ συνϑεσίς ἐστιν ἡ ζητουμένη, πό- 

τερον τὰ τρία ἐστὶν ἢ ὃν ἑκάστου" τοῦτο δὲ ἀμφιβολίᾳ 

μάλιστα ἁρμόττει" ἡ γὰρ κατὰ σύνϑεσιν ἀμφιβολία περὶ 
αὐτὸ τοῦτο συνίσταται, τοῦτο δὲ διαφέρει , ὅτι οὐχ ἔστιν 

διάτασις ἢ ἐπιπλοχὴ, 5 " ποιεὶ τὴν ζήτησιν ἐνταῦϑα: 10 

οὐδὲ ὄνομα ἀμφισβητήσιμον, ἀλλ᾽ ἀνάγκη συλλογίσα- 
σθαι, ὅτι ταὐτόν ἐστε μὲν ἀδικήματι τὸ ποιῆσαι 5 τρία 
ἂν ἅπαξ. καὶ τοῦτο δὲ παραφυλαχτέον" ἐν πάσῃ στά- 
σει συλλογισμὸς ἐμπίπτει" ἔν. αὐτῷ δὲ οὐδεμία ἐμπίπτει 
στάσις, πλὴν τοῦ στοχασμοῦ, 7) ἐν τῇ γνώμῃ τοῦ νομο- 45 
ϑέτου ἐξεταζετάι στοχαστικῶς, ζητοῦμεν, τί ἡβουλήϑη 
ó νομοϑέτης" διαφέρει δὲ ῥητοῦ καὶ διανοίας, pri ἐν μὲν 

ῥητῷ καὶ διανοίᾳ αὐτὸ τὸ εἰρημένον iv τῷ ἐγγράφῳ 
σπέπραχται" ἐνταῦϑα δὲ ovx αὐτὸ, ἀλλ᾽ ἄλλα τι, καὶ Ó 
κατήγυρο; ταὐτὸν εἶναι λέγει, οἷον τὸν κοιμηϑέντα φύ- 20 
λαχα τεϑνάναι, φύλαξ χοιμηϑεὶς ὄναρ εἰδὲν τὸν τρόπον 
τῆς ἀπαλλαγῆς τοῦ πολέμου, ἔφρασε τῷ στρατηγῷ, ποι- 
σας ἐχεῖνος ἐνίχησε καὶ ὑπάγεται ὁ φύλαξ τῷ νόμῳ" 
ἐνταῦϑα ὡμολόγηται τὸ ῥητὸν, ὅτε ἐὸν χαταχοιμηϑέντα 
λέγει, xci αὐτὸ πὰρεβέβασται" ἐν δὲ τῷ συλλογισωῷ 15 
οὐχ ὡμολόγηται, ὅτι ἐξ ἱταίρας καὶ ἐκ πόρνου ταῦτόν 
ἐστι" xol ἔτι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν μὲν TQ ῥητῷ χρῆται 
χαὶ ὁ φεύγων τῇ διανοίᾳ, ἐνταύϑα δὲ ἀνέστραπται" ὃ 

μὲν διώκων δοχεῖ πως τῇ διανοίᾳ χρῆσϑαι, ὃ δὲ φεύγων 

ἀναντιῤῥήτως τῷ ῥητῳ᾽ καὶ ἡ μὲν περὶ τούτου τεχνολο- 50 

γία αὕτη" τὰ κε ἄλαία δὲ οὕτως. 

8 o0d. ter τρεῖς. 4 Cod. ἀψευδῆ, 5 ἢ Cod. om. 6 

In Cod. sequitur ἢ h. 1. et 1. 16, pest ζητοῦμεν. 
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προβολῇ πράγματορ" Corio δ᾽ ἄν τις, τέ 

δήποτε ἐν πάσῃ στάσει προβολὴν ὀνομάζων καὶ ov προσ-- 

τιϑεὶς ,τίνος “ ἐνταῦϑα μόνον τέϑειχε,, προβολῇ πρώ- 

ypatog** λέγομεν, ὅτε ἐν πάσαις τὰἀϊς ἄλλαις στάσεσιν 
5 ταῖς ἐχούσαις προβολὴν τὸ ἀδίκημα τὸ προβαλλόμενον 

ὡμολόγηται" ἐνταῦϑα δὲ αὖ τοῦτο ζητεῖται, εἰ τὸ ἀδέ-- 
κημά ἐστι τὸ πραχϑέν' διὰ τοῦτο προσέϑηκχκε ,προβολῇ 
πράγματος," ἵνα αὐτῷ σημάνῃ τὸ ἐξομοιούμενον " ἀναγ-- 
καῖον ovv ἦν ἐπαχϑῆναι δεύτερον χεφάλαιον τὸ ῥητὸν, 

10 xal τρίτον εἰχότως τὸν συλλογισμὸν, ὃ μίγνυσι καὶ συν- 
ἄγει εἴς τε. τὸ ῥητὸν καὶ τὸ πρᾶγμα" συλλογισμοῦ δὰ 
λεγομένου ἀναντίῤῥητον ἦν ὅρον ἐπαχϑῆναι" ἀναγκαῖον 
δὲ ζητῆσαι, τί δήποτε ὅρου ταγέντος οὐχ ἐπηνέχϑη Ó 

ἀνϑορισμός" ἑνὶ λόγῳ πολλάχις εἰρήκαμεν, ὅτι τὴν τοῦ 

15 ἀνθορισμοῦ χρείαν ὁ συλλογισμὸς πληροῖ, καὶ συμπέ- 
ρασμά ἐστι, τοῦ ἀνθορισμοῦ ὃ συλλογιθμός" ἐπειδὴ οὖν 
προτέταχται συλλογισμὸς, δυνάμει ἐν αὐτῷ περιέχετας 
ὃ ἀνθϑορισμός" διὰ τοῦτο. ovy οὐκ ἐπήχϑη ὡς ἤδη ἐξ. 
ἐτασϑείς" περὶ δὲ τῆς τάξεως, τί δύποτε πρῶτος ὁ συλ- 

20 λογισμὸς τέτακται, ὃν τρόπον ἔφαμεν, ὅτι ἡ ἀντίϑεσις 

ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν ἀντιλήψεως χρείαν πληροῖ πολ- 
λάχκις, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα' ἡ προβολὴ τοῦ νόμον δύνα- 
ται ὅρου ἔχειν τάξιν" ὅταν γὰρ ἀναγινώσχῃ ? τὸν νόμον 
καὶ λέγῃ, μὴ τοῦτο κελεύειν, ὁρίζεται κελεύειν" διὰ τοῦ- 

25 τὸ ἐπήχϑη ὁ συλλογισμὸς συνάγων ἀμφότερα & τε. ὃ 
vópog κελεύει xol τὰ πραχϑέντα καὶ δυνάμενα διελεῖν. 

Ὅρῳ. * ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀδύνατον ἦν, συλλογισμοῦ τα- 

γέντος μὴ ἐπενεχϑῆναι καὶ ὅρον τέταχται, ?'Ov τρόπον 

ἀδύνατον ἣν μεταλήψεως οὔσης μὴ. εἶναε ἀντίληψιν, τέ- 

0 ταχται πολλάχις ἡ ἀντίληψις μεταλήψεως δευτέρα. | 

Γνώμῃ νομοϑέτου" ἡ γνωμὴ τοῦ γομοϑέτου 

7 Cod. ἀναγιϑώσκει, — Cfr, Kld, p. 836. 1, 21. .8 Cod, 
0 opos, . 9, Cod, τετάχϑαι. 
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ἀμφοτέρων ἐστὶ παρ᾽ ἀμφοτέρων στοχαστιχῶς ἐξεταζο- : 
μένη" ὃ μὲν γὰρ στοχαστιχῶς ἐρεῖ , ὅτι πᾶσαν τὴν πορ- 
γνείαν μεμίσηχδ » διὰ τοῦτο καὶ τὸν ix. πόρνου κωλύει λέ-. 
γει»" ó δὲ αὖϑις στοχαστικῶς ἐρεῖ διὰ τὸ μὴ ἔχειν æi⸗ 

τὸν ὥρισμ ἔνον πατέρα, μηδὲ ἀναγεγράφϑαι, ὅτου ma-5 
τρὸς εἴη, χεχωλυχεν᾿ αὐτὸν λέγειν . | 

"Doo βιαίῳ" ὃ ὅρος ὃ βίαιος τοῦ χατηγόρου doris, 
εἴρηται δὲ βίαιος ὃ ορος, ὅτι οὐχ ἐκ τῶν κοινῇ δοχούντων 
ἐστὶν " ἀλλ᾽ ἐχ περιτροπῆς βιάζεται, καὶ τὸν ἄῤῥενα 
τὸν ἡταιρηχότα πόρνην εἶναι δεικνύει, 15 εἴγε ταὐτὰ τῇ 10 
πόῤνῃ πάσχει. Τὸ πρός. I ἀναγκαῖόν ἐστι τῷ ὅρῳ &- 
πεσϑαι" TO πρὸς τι a6 τοῦ XOT1y000U ἐστὶν ini tO μεῖ- 
Lov ἄγοντος τὸ ἔγκλημα, — 

"AyriO £o: ἔστεν ὅτε, τοῦτο οὔχ ἀρϑῶς εἶπεν 
ὃ τεχνικύς" ἀδύνατον γὰρ μὴ epa, ἀντεγκληματιπὴν. ἂν- 1$ - 
τίϑεσιν" ἐπειδὴ πᾶς συλλογισμὸς ὡς ἐπέγχλημά τὶ ἔστεν, " 
7 ̓ἀντεγχληματικὴ ἀναφύεται, xal εἴ τις ἀναστρέψει τὸν 
ἔχ τοῦ ἐναντίου συλλογισμὸν , ἀντιστατιχὴ εὑρεϑήσεται, 
ἐὰν λέγωμ ἐν, ὅτι, τὸν λειποτάχτην χολάξεσϑαι δεῖ, * ἄρι- 
στεῦσας τις ἀξιοῖ τιμᾶσϑαι, ἀντιστατιζὴ χατὰ τὸν τῆς 30 
ἀριστείας λόγον εὑρεϑήσεται" ἀντίϑεσις 5n ἀντιστατικὴ, 
ἢ ἐπὶ τούτον μόνον τοῦ ζητήματος ἀντιστατιχὴ , ἐν δὲ 
ταῖς ἄλλαις ἀντεγχληματιχὴ, λέγοντος , oni δὲ xal μὴ xe- 
κώλυχεν ὃ Ῥομοϑέτης, ἀλλὰ τὸ σὸν ἁμάρτημα ἄξιον 
TOU χωλυεσϑαι" ταύτης οὖν ἐμπεσούσης ἀναγχαῖον ἣν 15 
προστιϑέναι. μετάληψιν, χαϑὼς ἐν ταῖρ ἄλλαις στάσεσι 
προειρήκαμεν, ὅτι “ἡ ἀντιϑετικὴ ἀντιλήψεως χώραν Exe 
πρὸς ἣν ἀχκύλουϑος 7] μετάληψις " διὰ δὲ τὴν φύσιν τῆς 
μεταλήψεως ἕπεται ἡ ἀντίληψις"" “καὶ ταῦτα περὶ dvAAo- 
γισμοῦ e MEE 30 

10 Cod, δεικγύναι. 41 δεῖ Cod. om. . 

Rhetor, V. - ' 14 
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περὶ ἀμφιβολίας. 

Ὃ τῆς ἀμφιβολίας λείπεται ἐστὶν. ἀμφιβολία, ῥητοῦ 

"quoc ἐκ διαφόρων αἰτιῶν, τὸ ὅτι βούλεται δηλοῦν ἄγνοια. 

γίγνονται δὲ ἀμφιβολίαι κατὰ τούτους τοὺς τρόπους" xq 

5 ὁμωνυμίαν, ὡς ἐπὶ τούτου, χρησμὸς δέδοται τοῖς “Ἕλλησιν 

ἀνελεῖν τὸν τάφον ᾿Αλεξάνδρου, πλεῖστα γὰρ κακὰ τοῖς EA- 

' λησιν ἐποίησεν" ἀμφιβάλλεται: γὰρ, πότερον τοῦ Παριδός 

φησιν, ἤ τοῦ Μακεδόνος, ἢ τοῦ Θετταλοί!" κατὰ δὲ τόνον 

ὡς ἐπὶ τούτου" πωλῶν μηδεὶς διδότω τέλος" ἐνταῦϑα γὰρ 

10 πάλιν, εἰ μὲν παρος ξύνεις, ἢ ἵππων λέγεις ἡ ἡμιόνων. ἐὰν 

δὲ περισπάσῃς, αὐτὸν τὸν πιπράσχοντα" κωοτὰ δὲ διάστα- 

σιν συλλαβῶν, ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου, ἀριστεὺς τελευτῶν ἐν ταῖς 

διαϑήκαις ἔγραψεν γενέσϑαι "Ἄρεα χρυσοῦν δὰρυ ἔχοντα" 

καὶ ὃ μὲν ἱερεὺς ἀναγινώσχει, 4eto χρυσοῦν, δόρυ ἔχον .- 

45 τα" οἱ δὲ "dota, χρυσοῦν δόρυ ἔχοντα" εὕρηται δὲ ἑτέρα 

ἀμφιβολία κατὰ τὸ ἀδιόριστον ὡς ἐπὶ τούτου" παῖς μὴ 

μαρτυρείτω:" ξητεῖται γὰρ ποῖον παῖδα λέγει, τὸν τῇ ἡλε- 

xig παῖδα, τὸν υἱὸν, ἢ παῖδα τὸν ἀχόλουϑον" καὶ γὰρ 

τοὺς ἀκολούϑους παῖδας ̓ ἐχάλουν" παράδειγμα xol τοῦ--: 

λ0 το" ἔϑετο ὁ πλούσιος τὸν τοῦ πένητος παῖδα, τῷ παιδὲ 

- 

προσγέγανε. ϑυσιαζόντων ἀμφοτέρων τῶν γονέων, τελευ-- 

τῶν ἔγραψεν, "δ πατήρ μου ἔστω χληρονόμος"“" καὶ ἀμ-. 

φισβητοῦσι, πότερον ὁ φύσας πατὴρ ἢ ὃ ϑετὸς, πατέ-- 

θὲς. yao ἀμφότεροι καλοῦνται" εἰδέναι δὲ χρὴ, ὅτι αὑτὴ 

25 μὲν κατ᾽ αὐτὴν ἀμεριβολία οὐδέποτε μελετηϑήσεται, γλί-- 

oxoov γὰρ xài ὶ ἀτελὲς τὸ ξήτημα" ἐν ἑτέροις δὲ ἐμπεσὸν ὠφέ--. 

λειαν παρέχει" ἡνίχα τε ἀπὸ. χρησμοῦ ἢ τίνος τῶν τοι- 

᾿οὕτων ἔσται περίστασιβ,᾽ ὡς ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ περὲ 

τῆς παραπρεσβείας, τὸ τοὺς ἡγεμόνας φυλάττεσϑαι 9 παρ- 

80 ἔλαβε “λέγων" εἶ" μὲν πολεμοῦσιν ἡμῖν εἶπεν O ϑεὸς, 

! 

τοὺς στρατηγοὺς δηλοῖ, εἰρήνης δὲ τοὶς δημαγωγούς. * 

1 Cod. στρατηγωγοὺς, supra lin. δημαγωγούς. Dem. p. 436. 
τοὺς ἐπὶ τὴς πολιτείας ἐφεστηκο: τας. 
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xal ταῦτα μὲν. περὶ τούτων ' εἴδωμεν δὲ καὶ τὰ χεφά-" 
λαεα. 

᾿Προβολῇ ῥητοῦ. κατὰ τὸ ἀμφίβολον δοχεῖ μέν 
vg ἰσάζειν ταῦτα, καὶ ἀναγκαῖον ἦν ἐχλείπειν αὐτὰ, 
ἀλλ᾽ ἐχ τῆς ἐπαγομένης χαταόχευῆς περὶ τὴν διάνοιαν 5 
TOU νομοϑέτοῦ ἀμφότερα τὴν. χατασχευὴν ἔχει, (TA 

ταῦτα μὲν οὐκ ἂν εἶεν χεφάλαια, προτάσεις δὲ rivovtas 
τῆς διανοίας τοῦ »ομοϑέτου" ἀχόλουϑος οὖν L διάνοια. 
τοῦ νομοϑέτου χοινὴ οὖσα, ἕχαστος γὰρ πρὸς τὸ ἑαυ. 

τοῦ συμφέρον ἐξηγεῖταν αὐτήν. . 10 
To περιέχοντι χαὶ περεδχομένῳ. καὶ tov- 

το- χοινόν ἐστιν,᾽ ὡς ἄν ἐγχωρἢ σαε τὸ ᾿ σὸν ἀποδεικνύναι 

μεῖξον. 
᾿Αντεϑέσει. ἡ ἀντίϑεσις ἡ μὲν φυγὴ καὶ δίωξις 

τοῦ χατηγόρου, ὡς ἐπὶ τῆς ἑταίρας τῆς φερούσης τὰ i5 

χρυσία ἀντεγκλητὶκὴ γίνεται" ἡ δὲ ἀμφεσβήτησις ἀναγ- 
xg 59 ἐχλείπειν αὐτὴν, ἢ ἀντιστατιχὴν γενέσϑαι" ἐχλεί- 

σεξεν niv, ὡς ἐπὶ τῶν δύο πατέῤων, ἀντιστατιχή «e 

ἐπὶ ToU — μηδεὶς διδότω τέλος“. ἐρεῖ γὰρ ἐν- 

ταῦϑα, Or, μὴ βουλόμενος ἡμᾶς δοῦναι τέλος" διὰ 10 
τὴν εὐπορίαν χαὶ τὴν ὠφέλειαν, ἣν ποιοῦμεν ταῖς πό- 
λεσιν, ἐφιλανϑρωπεύσατο ἡμᾶς 0 νομοϑέξης.᾽ 

Μεταλήψει"» μετάληψις ἐπὶ μὲν φυγῆς καὶ διω. 
ξεως ἐμπεσεῖται παρὰ τοῦ φεύγοντοβ λέγοντορ, Orr ἕτε- 

ρον τρόπαηγ ἐχρῆν κολάζειν, καὶ οὗ roũrov, πολλάκις δὲ 38 

προειρήχαμεν xal διεμαρτυραμεϑα, ὡς 5 ̓ἀντίϑεσις ἀν. 
τιλήψεως φύσιν ἔχει, διὸ ἕπεταν αὐτὴ ἡ μετάληψις" διὰ 

τοῦτο δὲ ἡ ἀντίληψις ovx ἐπήχγϑη ἐνταῦϑα, ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
ἄλλων, ὅτι ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων radov ὡμολόγηται, ἐν- 
ταῦϑα ̓  δὲ αὐτὸ τοῦτό ἐστι τὸ ἀμφίβόλον τοῦ νόμου «χαὶ 30 

οὐ δύναται ἐπ᾽ ἐξουσίαν χαταφυγεῖν, Ταῦτα. περὶ ἀμ- 
φιβολίας. 

— 

M .. 
e 
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᾿ς ἥν. ῥητορικὴν διαφόρως τινὲς ὡρίσαντο. Πλάτων 

ply γὰρ εἶπεν αὑτὴν πειϑοῦς δημιουργόν 5 οὐχ ἀπο- 
α δεχτὸς δὲ οὗτος ὃ ὅρος, καὶ γὰρ χαὶ κάλλος πείϑει, 

ὥσπερ τὴν Ἕλένην οἱ τῶν Τρώων δημογέροντες ἰδόν-- 

τὲς, χαίτοι πολλὰ xaxa δι᾿ αὐτὴν πάσχοντες, εἶπον" 

4 Titulum posui ex auctoritate codicis Taurin. LXXVII. 

e. III. 0. Par. 2920 et 2918. vide praefationem voluminis IV. 

p. VIII. Prolegomena et primum caput descripsi ex Mon. 327. 
in qup, nullo auctoris nomine praefiro manu recentiore, quam 

cetera, scripta sunt: contuli Ven. Clase. XI. 2. (Ven. 1.] initio : 

etiam Ven, Class. VIII. 18. (Ven. 2.] et Taurinensem. Caput 

περὸ στοχασμοῦ, quod una cum sequentibus capitibus i in Mon. 
seriptura pallida et minuta ad marginem adjectum" est, descri- 

psi ex Ven. 1., cetera capita egi στάσεων ex Par. 2926. Libros 

περὲ εὑρέσεων, περὶ ἰδεῶν et περὶ δεινότητος, qui in Ald. editio- 

' ne Tom. II. p. 362 — 417. continentur, cohtuli cum Par. 2918, 
Exigua in his éodicibus lectionis varietas: omnes enim eodem 

feré teinpore seculo XIV, exeunte vel XV. scripti sunt, neque 

ullum antíquiorem inveni, quamvis nullius commentarii plures 

codices existant, praesertim in bibliotheca Parisina et Ámbro- 

siana, . 2 Gorg. c. 8. p. 455. A 
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Ob νέμεσις Τρῶας. 3 

χαὶ τὰ ἑξῆς" s) Φρύνη δὲ ἀσεβείας χρινομένη, διαῤῥή-᾿ 
ξασα * τὸν γιτωνίσχυν οὕτως ἔπεισε τοὺς δικαστὰς ἐν- 

δοῦναι" χαὶ Μιλτιάδης περὶ προδοσίας χρινόμενος οὐδὲν 

εἰπὼν 5 τὸ πάϑος ὑπέδειξε" xol ἤρκεσεν ἀντὶ ῥητορείας 5 
ἡ ϑέα" ᾿ΔΑριστοτέλης δ᾽ δὲ δύναμιν τεχνικὴν τοῦ περὶ 

. ἕχαστον ἐνδεχομένου πιϑανοῖ λόγου" οὐδ᾽ οὗτος ἀπο- 
δεχτέος" ἁρμόξει δὲ καὶ τῇ διαλεχτιχῇ" ἄλλοι δὲ ὡρίσαν- 
το 7 ταύτην οὕτως" δύναμις ἀνασχευαστικχὴ xol κατα- 
σχευαστικὴ δικαίων τὸ καὶ ἀδίκων πραγμάτων" ovx ἀπο- 10 
δεχτέος οὐδ᾽ οὗτος, χοινὸς γάρ ἐστι πάσῃ τέχνῃ, χαὶ 
τὸ ἀγαϑὸν, xol τὸ χαχὸν ἐπισταμένῃ" ἕτεροι δὲ οὕτωρ" 
ἐπιστήμη τοῦ εὖ λέγειν" ἥμάρτηται δὲ χαὶ οὗτος ἐπι- 

στήμην αὐτὴν καλῶν, ἣν ὁ Πλάτων ἐν Γοργίᾳ ὃ πολιτι- 
χῆς μορίου εἴδωλον, tot δικαστικοῦ δηλαδὴ, ὀνομάζει" λ5 - 
o. δὲ Ἑρμαγόρξιοι οὕτως" δύναμις περὶ λόγον, τέλος 
ἔχουσα τὸ πείϑειν, ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῇ" ἐλλιπὴς ᾽ δὲ καὶ 
οὗτος, οὐ γὰρ περιέχει τὸ ὑποχείμενὸν, τουτέστι τὰ πο- 
λιτικὰ πράγματα" τὸ μέντοι δύναμις πρᾶγμά ἐστιν ἐν. 

μεσότητι, ᾧ ἔξεστι xol καλῶς καὶ χαχῶς χρήσασϑαι" ὡς 20 
πλοῦτος, ἰσχὺς, μάχαιρα οἷς ὅμοιόν ἐστι καὶ ἡ ῥητοῤι- 
x»' Διονύσιος δὲ 15 ὃ ᾿Αλιχαρνασεὺς οὕτως", δύναμις 
τεχγνιχὴ πιϑανοῦ λόγου ἐν πράγματε πολιτιχῷ, τέλος 
ἔχουσα τὸ πιϑανῶς 11 εἰπεῖν χατὰ τὸ ἐνδεχόμενον" “ T? 

5 Taur. πρῶας. Il. y. 156. 4 Ven. 1. διαρήξασα. — Athen. . 

XIII. p.590. ^ 5 Herod. VI. 136. Μιλτιάδης δὲ αὐτὸς παρεὼν ^ 

μὲν οὐκ ἀπολογέετο, ἦν γὰρ ἀδύνατος, ὥστε σηπομένον τοῦ. μηροῦ, 
προχδιμένου δὲ αὐτοῦ £v: κλίνῃ ὑπεραπολογέοντο oi φίλοι, Cfr. 
Corn. Nep. c. 7. 6 Rhet. 1. c. 2. ἔστω δὴ ῥητορικὴ δύναμις 

"toi ἕχαστον τοῦ ϑεωρῆσαι τὸ ἐνδεχόμενον πιϑανόν. 7 "Taur. 

διωρέσαντο, — 8 c. 18. p. 465. D. 9 Ven. 4. ἐλλειπὴς. 10 δὲ 
Taur. om. id. et Mon. ᾿Δλικαρνασεὺς Ven.4. ᾿Αλικαρνασσεύς. — 11- 

Ven. 1: et 2. καλῶς. 12 Sequitur in Taur. Ven. 1. 2. Τὸ 
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ἀλλὰ δοχεῖ τῶν λοιπῶν ἄμειψον ὁρίσαρϑαι | εν ῥήτορι-- 
χὴν ὁ οὕτως ὁριαάμενος" ,»νἀητοριχή ἐστε, τέχνη περὶ λό-- 
yov δύγαμιν ἐν πράγματι πολιτιχῷ, τέλος ἔγουσα τὸ σπι-- 
ϑανῶς εἰπεῖν κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον" ec 

5 0Qidp0g àx γένους xal συστατιχῶν διαφορῶν λαμβάνεται, 
ζδωμεν, ποία μὲν λέξις ἀντὶ γένους παρείληπται, ποῖαι 
δὲ ἀντὶ αυστατιχῶν διαφορῶν σύγχεινται. Παρείληπται 
τοίνυν τὸ μὲν ,,τέχνη“ ἀντὶ γένους, τὰ δὲ λοιπὰ ἀντὶ 

, συστατιχὼν διαφορῶν, καὶ τὸ μὲν περὶ. λόγου δύναμιν 
40 διὰ τὴν τεχτηνικὴν xoi τὰς ἄλλας πραχτικὰς τέχνας, τὸ 

δὲ ἐν πράγματι πολιτικῷ διὰ τὴν γραμματικὴν καὶ δια- 
λεχτιχὴν, τὰ δὲ πιϑανῶς εἰπεῖν χατὰ τὰ ἐνδεχόμενον ἐχ 
toU τέλους παρείληπται" οὗ γὰρ πανταχοῦ πείϑει ὃ ῥή- 

᾿τῶρ , ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε χαὶ ἀποτυγχάνει" δεῖ μέντοι τοῦτον 

46 τὰ πείϑειν" πεφυκότα διεξιέναι. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι πέντε εἰσὶ 

δητοριχαὶ, μίᾳ μὲν ἡ πρώτη xol χυριωτάτη ἡ ἀντίστρο- 
gos τῇ φιλοσοφίᾳ, ἧ ἐχρήσατο Πυϑαγόρας καὶ “Ξωχράς- 
τῆς χαὶ ἤλατων, πειϑοῖ γάρ τινι, καὶ οὐχ ὡς ἔτυχε, 

^— τὸ ἀληϑὲρ 13 ἀπεδείχνυον, δευτέρα. 14 ἡ ἀντίστροφος τῇ 

20 πολιτικῇ, ἥ ἧς ἡγήσαντο 1$ Μιλτιάδης χαὶ Κίμων καὶ Θε- 

| prasinc: οὗτοι γὰρ μηδὲν συγγραφόμενοι ἐπολιτεύον- 
ο" τρίτη ἡ ἀντίστροφος τῇ «διαλεχτιχῇ, περὶ ἧς ἡμῖν 

| πρόκειται, λέγειν, ἧς ἡγήσατο Δημοσϑένης 16 xoi 4υ- 

κοῦργ og καὶ ἄλλαν ῥΐτορες" τετάρτη ἡ συχοφαντικχὴ , ἧς 

38 ἡγήσαντο 17 ᾿Δριστογείτων καὶ Ἡγήμων" πέμπτη ἢ ζο- 

λαχευτικὴ, ἧς ἡγήσατο Δημάδης, ναύτης ὧν, ἐπιπηδή-. 
x , 1 H ἊΝ " 

μὲν οὖν τέχνη ἀντὶ γένους εἴληπται, τὰ δὲ λοιπὰ ἀντὶ συστατικῶν 

διαφορῶν, καὶ τὸ μὲν πιϑανοῦ λόγου διὰ τὴν τεκτρνιχὴν καὶ τὰς 

ἄλλας πρακτιχὰς τέχνας, τὸ δ᾽ ἐν πράγματι πολιτικῷ διὰ τὴν γραμ- 

parue» καὶ διαλεκτικὴν, τὰ δὲ πιϑανῶς εἰπεῖν ἐκ rov τέλους παρ-- 

εἰληπται.  Éadem sequuntur paullo. post justo loco. 15, Ven. 
τἀληϑές. 14 in Ven, 1. Taur. insertum δέ, 15 Ven. 4. 

53/4«t0. . 16 Taur. ᾿ἀριστογείτων. 417 Taur. 7y50810. 

ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πᾶς. 
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σας δὲ τῇ τέχνῃ 19 καὶ ἀλόγως αὐτὴν μετερχόμενος. Ὅτι 
xai nap Θμήρῳ ἐγνωσμένον ἣν τὲ τῆς ῥητορικῆς 0VQ- 

pe φησὶ γοῦν; ὡς ἐκ τοῦ Φοίνικος" 85 | εν 
Τοῦνεχα μὲ προέηκε διδαρμέμεναι τάδε πάντα, 

Ἰμύϑων τὸ ῥητῆρ' ἔμεναι πρηκτῆρα δὲ ἔ ἔργων. . δ᾽ 

æcei οἵ ϑεοὶ παρ᾽ αὐτῷ δημηγοροῦντες εἰσάγονται, ὡς 

καὶ 35 παρ᾽ αὐτοῖς δῆλον εἶναι, ῥητορικὴν πολιτεύεσθαι, 

ἔνϑα φησίν" | 
Oi δὲ ϑεοὶ παρ᾽ Ζηνὶ καϑήμενοι ἡγορόωντο" at 

καὶ ἐν ἥρωσιν ἣν 7 ῥητοριχὴ, ἔνϑα φησί" ?? | 40 

Τοῖσι δὲ ᾿γέστωρ, 

«Ἡδυετὴς à &ydgovos λιγὺς Πυλίων ἀγορητής" | 

“Τοῦ καὶ ἀπὸ στόματος γλυχίων μέλιτος ῥέεν αὐδή. 

xci αὖϑις" ?? | | 
pir ἤτοι ἹΜενέλαος ἐπιπροχάδην ἀγόρευεν, 45 

παῦρα μὲν, ἀλλὰ λιγέως. ᾿ 

᾿Ἔφάνη δὲ ἢ ῥητορικὴ καὶ ἤχμασεν ἐν Σικελίᾳ. Γέλωνος 

γὰρ καὶ Θέρωνος τετελευτηκότων μετέπεσεν εἰς δημοκρατ | 

τίαν τὰ πράγματα. Κόραξ οὖν τις, συνετὸς ἀνὴρ, χε-- 

χρῆσϑαι πράγμασιν ἱκανὸς, συνιδὼν, ὅτι οὐχ ὅμοιον TU- 20 

ράννῳ , διακονεῖσδαι καὶ δημου᾽ γνώμην χειρώσασϑαι - 

ἀπελϑὼν συνέϑηκε τέχνην περὶ προοιμίων καὶ διηγήσεων 

xai ἀγώνων καὶ ἐπιλόγωγ,, δι᾽ ὧν τὸν δῆμον ἔπειϑεν " 
ἐντεῖϑεν nont βοῶν καὶ παρακαλῶν τὸν βουλόμενον 
μαϑεῖν ἐπὶ ῥητῷ μισϑῷ χιλίων δραχμῶν" ὃ τοίνυν Τίι» 25 
σίας προσῆλθε μαϑεῖν, xal μαϑὼν ἡγνωμόνησεν αὐτῷ 
περὶ τὸν μισϑόν, καὶ ἐπὶ τόὐτῳ συνέστη διχαστήριον, καὶ 
τῶν κριτῶν συνελθόντων ἔφη «ὁ Κόραξ διλημμάτῳ χρῥη- 
σάμενος" ὡς εἰ μὲν νιχήσει ὁ Τισίας, ?* ὥφειλε παρα- 
σχεῖν, ὠφέληται γὰρ᾽ εἰ δὲ μὴ νικήσει, καὶ ρὕτως ὥφειλε 90 

18 Cfr. Tom, IV. p. 40. 1. 8. 4911.:, 442. 20 xa^ 
recepi ex Ven, 2. om. Mon. 21 Il. 0, 1. 22 Il. a, 218. 

25 Il. y, 213. 24 Mon. constanter Σιτίας. Ven. 1. 2. Twíag. 
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παρασχεῖν, qeu γὰρ" o δὲ Τισίᾳς ftoog ταῦτα λέγων 
ἀπεκρίνατο" ὡς εἰ μὲν vixij 00, οὐχ ὥφειλον παρασχεῖν, 

" ψενίκηχα ?5 γὰρ, εἰ δὲ μὴ νιχήσω, καὶ οὕτως οὐχ pts 

λον παρασχεῖν, οὗ y&Q ὠφελήϑην. “Ἵπορήσαντες οὖν 
οἱ δικασταὶ ἀνεβόησαν λέγοντες" ,,καχοῦ χόραχος χαχὸν 

δ ὠὸν, “ τουτέστι δειγοῦ διδασχάλου δεινὸς o μαϑητής. 

πλατυνϑὴ δὲ ἀπὸ Τοργίου τοῖ Aeovrivou, ὃς πρεσβευ-- 

τὴς ̓ἀπασταλεὶς πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους οὕτως ἐπέτυχεν, 
ὥστε τὰς ἡμέρας ἐχείνας ἐν αἷς ἐπεδέξαντο 56 οἱ ᾿4ϑη- 

γναῖοι ἑορτὰς ἐκάλουν, τοὺς δὲ λόγους αὑτοῦ λαμπάδας" 

40 ὥσπερ γὰρ τὸ πῦρ éxxgovs τὸ σχότος, οὕτως xoi οἱ 
συνετοὶ λόγοι τὴν ἄνοιαν. 

Διαιρεῖται δὲ ἡ ῥητοριχὴ εἰς εἴδη. τρία, δικανιχὸν, 

συμβουλευτικὸν καὶ πανηγυριχόν" καὶ τὸ μὲν διχανικὸν 
|. αὖϑις εἰς χατηγορίαν χαὶ ἀπολογίαν, οὗ χαρακτηριστε- 
. 45 χὰ, τόπος μὲν τὸ δικαστήριον; πρόσωπον δὲ οἱ διχασταὶ, 

τέλος δὲ τὸ δίκαιον" τὸ δὲ συμβουλευτιχὸν εἰς προτρο- | 
᾿πὴν καὶ ἀποτροπὴν, οὗ χαραχτηριστιχὰ, ?7 τόπος μὲν 
τὸ βουλευτήριον ,᾿ πρόσωπον ?* δὲ ὁ βουλευτὴς, Tílog δὲ 

τὸ συμφέρον" τὸ δὲ πανηγυρικὸν εἰς ἐγκώμιον καὶ ψό- 

40 γον" χἀραᾳχτηριστιχὰ δὲ αὐτοῦ, τόπος μὲν τὸ ϑέατρον, 

πρόσωπον δὲ o πανηγυριστὴς 29 ἢ ὃ ϑεατὴς, τέλος δὲ 
τὸ καλόν" δἴδη δὲ εἰσι τρια" ἐπειδὴ xol τρία τὰ τῆς ψυ- 
χῆς μέρη" λογεχὸν , ᾧ ἀναλογεῖ τὸ συμβουλευτικόν" ϑυ- 
μεχὸν, ᾧ τὸ δικανιχὸν, 39 ἐπιϑυμητιχὸν, ᾧ τὸ πανηγυ- 

35 Quxoy* xal 31 τὸ μὲν δικανιχὸν ἔχει τὸν παρεληλυϑότα 

. 295 Ven. (. 3. γενίκηκα γάρ" si δὲ μὴ νικήσω. Mon. ἐγίχησα 
yàp ; εἰ δὲ οὗ νικήσω. 26 Malim ἐπεδείξατο sc. ὃ Τοργίας. 

27 In Mon. oculi lapsu repetuntur verba praegressa: τόπος 

μὲν τὸ δικαστήριον. — τὸ δίχαιον. "Tum justo ordine sequuntur: 

τὸ δὲ συμβουλευτικὸν εἰς προτρι X. T. Δ. Emendavi ex Ven. 4, 

28 Ven. 1. πρόσωπα. Mon. Taur. πρόσωπον. 249 Taur. παρη- 
— ψυρικός. 580 Taur. Ven. 4. inserit καί. — 51 Taur. Ven. 1. 2. 
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χρόνον" περὶ γὰρ παρεληλυϑότων ἡ δίχη γίνεται" τὸ δὲ 
συμβουλευτιχὸν τὸν μέλλοντα" τὸ δὲ πανηγυριχὸν τὸν 
ἐνεστῶτα" ἢ γε μὴν πρόοδος. τούτων ix τοιαύτης αἰτίας 
γίνεται." Τῶν πραγμάτων τὰ μέν εἰσε xa. αἵρεσιν, 

τὰ δὲ χατὰ μάχην" προτρεπόμεϑα τοίνυν τινὰ πολλά- 5 
xig ἑλέσϑαι τι, καὶ εἰ μὲν χαταδέξεται, τὸ συμβουλευτι- 

χὸν χατεσχευάσαμεν" ἂν δὲ ἐν τῇ πρὸς τὸ λεγόμενον, 
τὸ διχανιχὸν ἡμῖν εἶδος ἀναχύπτει" μετὰ δὲ ταῦτα Aov- 

sov ἐπαινοῦμεν ἢ ψέγομεν. Τρόποι δὲ ὁμοίως ῥητορι- 
κῶν ἀναγνώσεων τρεῖς" πρῶτος μὲν, ὁ σύντονος; ὁ τῷ 10 
διχανιχῷ ἁρμόξων, χατὰ τὸ" 33 

"Ensa νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσι" 

δεύτερος ὃ ἀνειμένος, ὁ τοῦ πανηγυρικοῦ κατὰ τὸ, 33 
Τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή" 

τρέτος ὁ καλούμενος μέσος, ὃς ἐστι χαὶ συμβουλευτιχὸς , 15 

καὶ ἐξηγητικὸς καὶ ἐπιστολιμαῖος. 

Ὅτι ῥήτορος ἔργα, νόησις, εὕρεσις,. διάϑεσις" νόη- 

σις μὲν, γνῶναι τὸ πρόβλημα, εἰ πολιτικόν ἐστιν, ἢ μὴ, 
xal εἰ συνίσταται, ἢ μὴ, καὶ ἐπὶ ποῖον εἶδος τῆς ῥητο-. 

ρικῆς ἢ στάσιν ἀνάγεται" εὕρεσις δὲ; εὑρεῖν τὸν Ogsi- 30 
λοντα λεχϑῆναι" διάϑεσις δὲ, τάξαι xol οἰχονομῆσαι, τί 
μὲν πρῶτον, τί δὲ δεύτερον καὶ ἐφεξῆς εἰπεῖν δεῖ, Ἔξη- 
γήσεται δὲ ὃ ῥήτωρ τὰ ῥητοριχὰ μαϑήματα ἑπταχῶς" 
χατὰ ἀλληγορίαν, ὅταν ἔξωϑεν xol παρὰ τὸ xeipe- 

voy ἕτερόν τι νοούμενον ἀγορεύσῃ, κατὰ προῦφηγη- 38 
σιν, ὅταν τὰ χεφάλαια καὶ τὰ ἐνθυμήματα τῆς μελ- 
λούσης λέγεσϑαι πράξεως συνοψίσας ϑεωρήσῃ xoà προ- 

διαστείληται πρὸς σαφεστέραν γόησιν τοῦ ἀχροατοῦ. χα- 
τὰ τέχνην, ὅταν εἴπῃ, ?* »ἐνταῦϑα εἰ τύχοι πρότασίς 

ἐστιν, 1] κατασχευὴ, ἢ μεταληπτικὸν, ἢ ὁρικὸν κεφάλαιον, 30 

ἐκληρώσατο δὲ τὸ μὲν δικανικόν. . $^m. y, 222. 55 1]. α, 

240. 54 Ven. 1. εἴπῃ. Mon, timo. ΄“, ΄ ᾿ 
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ἢ τι τῶν ἀπὸ τῆς τέχνης παραδεδομένων“. 35 χρτὰ ἵἷστο- 
ρίαν, ὅταν τὴν UTLOXELILÉVY]V ἱστορίαν ἀφηγήσηται , xoo- 

vovg λέγων τῆς ἱστορίας xci πρόσωπα καὶ αἰτίας, χαὶ 
ὅσα χοσμεῖ τὴν ἱστορίαν. κατὰ σχῆμα, ὅταν εἴπῃ. ἐν-- 
4 ^ 3 € Li 3 φὰ ,' » ΄“ῳ 

5 ταῦϑα παρ  VTtOVOLGY, 7) παρὰ προσδοκίαν, ἢ τι τῶν TOL— 
P" λ , Li » - ⸗ 

ovtuy' xata ἰδέαν, ὅταν sw, ,,.ὄ νταῦϑα λαμπρότης 
ἐστὶν ἢ σφοδρότης “ κατὰ σαφήνειαν, ὅταν τὸ ἐμπεσὸν 

᾿γόημα σαφηνίσῃ. Δεῖ δὲ τὸν ἐξηγητὴν καὶ "6 τρία πρὸ 
, - A [end 3 ^ 3 » ἢ ⁊ 4 

mavrov ζητεῖν παρὰ τοῦ «ἀχροατοῦ, εἰ ἔνοησε τὸ ἐνθϑύυ-- 

40 μήμα, εἰ συνῆκε τὴν λέξιν, εἰ ἐπέστησε τῇ συντάξει " 
τὸν γὰρ ἀγνοοῦντα ἕν τι τούτων ἀνάγκη ἀγνοεῖν. Ὅτε 
δητοριχὴ διαλεκτικῆς διαφέρει, τῷ τὴν μὲν ὕλην ἔχειν 

᾿ τὰ πολιτικὰ, τὴν δὲ διαλεκτικὴν περὶ πάντων διαλέ- 
γεσϑαν" ἔπειτα τοῖς. ὀργάνοις, ὅτι τεσσάρων ὄντων, 37 

45 δι’ ὧν αἱ πίστεις yivovtos, συλλογισμοῦ, ἐπαγωγῆς, ἐν-- 

ϑυμήματος, παραδείγματος , διαλεχτιχῆς μὲν ἐστιν ὃ 

συλλργισμὸρ, καὶ; ἡ ἐπαγωγή τὰ δὲ λοιπὰ τῆς ῥητορε- 
χῆς" ἔστι δὲ συλλογισμὸς μὲν ὁ ἀπὸ τῶν χαϑόλου τὰ — 
χατὰ μέρος χατασχευάξων, ᾿οἷον πᾶσα πραδοσία καχὸν , 

20 προδότης Αἰσχίνης, οὐχοῦν ἄρα καὶ «Αςσχίνης κακόν" 
, ἐπαγωγὴ δὲ ἡ ἀπὸ τῶν μερικῶν τὸ χαϑόλου δειχνῦσα" 

. οἷον πᾶς ἄνϑρωπος τὴν χάτω γένυν χιγεῖ, χαὶ ἵππος, 

χαὶ κάμηλος καὶ ὄνος, οὐχοῦν ἄρα πᾶν ζῶον τὴν χατω 

γένυν xoi. τοῦτο δὲ οὐ πάντως ἐστίν' ἀμέλει ὦ κροχό- 

25 δειλος τὴν ἄνω γένυν κινεῖ" τὰ μὲν γὰρ καϑόλον τῶν 
μερικῶν διϊκνεῖται," τὰ δὲ μερικὰ οἷ, πάντως τῶν χαϑό- 
λου: ἐνθύμημα δέ ἐστιν ἀτελὴς συλλογισμὸς, xci οὐκ 
ἔχων ἀπὸ τοῦ συμπεράσματος τὸ ἀναγκαῖον, ὥσπερ ἐχεῖ- 
voc* ?* ,0 γὰρ οἷς ἂν ἐγὼ ληφϑείην ταῦτα πράττων καὶ 

55 Mon. παραδιδομένων. Ven. 4. παραδεδ. 186 καὶ Ven.1 

non habet. 57 Haee usque ad p. 219. 1. 6. Εὐβοεῦσι βεβοηϑηκότες 

leguntur fere ad verbum in Anonymi Prolegomenis, quae con- 

. tnéntur in Codd. Monac. 576 et 123. 38 In Mon, manu re: 
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χἀτασχεναζόμενος οὗτος ἐμοὶ nolausi, xdy- μήπω βάλλῃ, 
μηδὲ τοξεύῃ" “ οὐχέτι γὰρ ἐπήνεγχεν, ὥσπερ ἐν συμ 
περάσματι" ,0Uxo0v» χαὶ Φίλιππος ταῦτα ποιῶν προ- 

δήλως ἡμῖν πολεμεῖ" “ παράδειγμα δὲ ἢ ἐκ τῶν προλα- 
βόντων ὁμοίωσις, ὡς ἐν τῷ πρώτῳ τῶν Φιλιππικῶν. "9 5 
»»ἕδὲ γὰρ ὅϑ' ἥχομεν Εὐβοεῦαι βεβοηϑηχότες, “ xal TO. 
ἑξῆς" ἔτι διαφέρει, καὶ ὅτε ἡ μὲν xarà πεῦσιν μόνοκ 

καὶ ἀπόκρισιν προάγεται ἡ διαλεχτικὴ, ἡ δὲ χατὰ παν- 

τα λόγου τρόπον τὰ καὶ ἰδέαν. Ὅτι τέχνη διαφέρει 
ἐπιστήμης xol ἐμπειρίας: ἐπιστήμης “μὲν γὰρ μία ὁδὸς 8 

ἐπὶ τὴν ἀλήϑειαν, καὶ οὐδέποτε σφαλλετας, ὡς xai ὃ 

γραμματιστῆς, τουτέστιν ὁ χαμαιδιδάσκαλος ἀεὶ τὴν αὐ- 

τὴν διδασχαλίαν ποιεῖται , μηδὲν μετατρέπων τῶν εἰ» 

ϑισμένων" ἐμπειρία δ᾽ ἐστὶν ἄλογος τριβὴ ἐχ παρατη- 

ρήσεως γινομένη" ἴδιον δὲ αὑτῆς τὸ ἀλόγως πράττειν 18 
πάντα, καὶ μηδέποτε ἐπιτυγχάνειν, εἰ μὴ ἐκ ταῦ παρα- 
δόξου" παράδειγμα δὲ αὐτῆς ἐστιν ὃ ἐπιδίφριος ἰατρός“ 

ϑεασάμενος γὰρ λογικὸν ἰατρὸν 15 νέῳ πυρέττοντι ψυ- 
χρὸν ὕδωρ παρέχοντα ἐπὶ κεχαυμένῃ χολῇ ἐν ϑέρϑι xal 

ὑγείαν ποιήσαντα κατὰ τὸν ἰατριχὰμ λόγον τὸν λέγοντα, 30 

τὰ ἐγαντία τῶν ἐναντίων ἰάματα, παρέσχεν ἁπαραφυ- —— 
λάχτως μὴ σχοπήσαφ. τὴν αἰτίαν, καὶ πολλοὺς μὲν ἀν- 
εἴλεν, ** ἕνα δὲ ἔσωσεν ἐκ τοῦ παραδόξου" ἡ δὲ τέχνη 

ἐν μὲν τοῖς λογικαῖς χανόσιν αὑτῆς τοῦ ἀἁπταίστου ἔχεται, 
διὰ δὲ τὰ ἔξωϑεμ συμπίπταντα ἔστιν ὅτε καὶ ἁμαρτάνει, 25. 
xci μεϑόριόν ἐστιν ἐπιστήμης καὶ ἐμπειρίας! ὅϑεν καὶ 
τῆς ἐπιστήμης μίαν ὁδὸν ἐπὶ τὴν ἀλήϑειαν γινωσχούσης, 
οἱ ῥήτορες ov διὰ τῶν αὐτῶν ἔρχανται, οὔτε ἀλϑηλοις, 

centiore superscriptum est; Δημοαϑένους ἐν λόγῳ περὶ τῶν ἐν 

Χεῤῥονήσῳ, Est Phil III. p. 115. 539 Olynth. I p.11. 40 

Mon. Ven. 1: ἰατρικὸν, scripsi ἰατρόν. 41 Ven. 1. ἀγεῖλεν, 

ἰσωσιν. Mon, ἀναιρήσει, σώσει. Paullo post Ven. 4. λόγοις 

καὶ κανόσιν. 
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ovo * ἑαυτοῖς, ἀλλὰ xol ἑαυτοῖς πολλάχες ἐναντιοῦνται" 

ὥσπερ παρὰ 43" Θουκυδίδῃ" ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ἑστορίᾳ 
μέμψις ἐστὶ “τῆς καταφρονήσεως" ,0V γὰρ δὴ ἐπὶ τὴν 

“. dy 

b δὲ τῇ τρίτῃ 4“ ἱστορίᾳ φησὶν, ὅτι δεῖ χατὰ τῶν πολεμί- 
ων ἐλϑεῖν οὐ φρονήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονή- 
ματι, οὐχοῦν οὐκ ἐπιστήμη ἐστὶν ἡ ητοριερὴ ἀλλὰ τέχνης 

᾿πολλοὺς βλάψασαν᾽ καταφρόνησιν χαταφεύξεσϑε. 

Ὅτι πρὸς τέσσαρα ἐστὶν ἡμῖν ἡ ῥητορικὴ χρήσεμος" 

πρῶτον μὲν πρὸς τὴν τῶν ἀληϑῶν καὶ δικαίων ἐν τοῖς, 

40 πολιτικοῖς πράγμασιν ἐπίγνωσιν" δεύτερον, τὸ διὰ τῶν 

κοινῶν καὶ πιϑακῶν λόγων πείϑειν τοὺς πολλοὺς, ἀλλὰ ἑ 

μὴ διὰ τῶν ἐπιστημονιχῶν, ὧν ἐπαΐδξιν παντελῶς ἄδυ- 
τρίτον τὸ πρὸς τὰ ἀντικείμενα δύνασθαι διὰ 

λόγου βοηϑεῖν ἑαυτοῖς " τέταρτον τὸ πᾶσαν ἐν λόγοις 
45 εὔροιαν, ἥτις πρὸς ̓  ἅπασαν ἐπιστήμην ἐστὶ χρήσιμος, 

νατοῦσι" 

ἐχ ταύτης ἡμῖν προσγίνεσϑαι. 

Ὅτι μέρη τοῦ πολιτιχοῦ λόγου πέντε, πρὸοέμεα, διη- 
γήσεις, ἀντιϑέσεις, λύσεις, ἐπίλογοι, ὧν τινες τὰς ἂντι- 

ϑέσεις xol λύσεις ἑνὶ καλοῦσιν ὀνόματι, τῷ τῶν. ἀγώνων, 

20 ὡς γίνεσϑαι τὰ μέρη τέσσαρα" xol ἐπεὶ τοῦ λόγου τὸ 
μὲν πραγματικὸν ἐστι, τὸ δὲ παϑητικὸν, τὸ “45 μὲν 

πραγματικὸν ἔχει τὰς διηγήσεις καὶ tovg ἀγῶνας" ἐν 

τούτοις γὰρ περὶ ζητήματος τῶν πραγμάτων ποιούμε- 

ϑα τοὺς λόγους" *9 τὸ δὲ παϑητικὸν ἔχει τὰ προοίμια, 

28 xal τοὺς ἐπιλόγους᾽ ἐν τούτοις γὰρ πάϑος κιψοῦμεν τοῖς 
ἀχροαταῖς, “7 εὔνοιαν μὲν πρὸς ἡμᾶς, ὀργὴν δὲ κατὰ 
τῶν ἀντιδίκων " τούτοις προστιθέασι πολλάκις οἱ ῥήτο- 

θὲς προκὰάτασχευὴν xal παρέχβασιν" ἣν καὶ προδιηγη- 

σιν ἔνιοι χαλοῦσι" προοίμιον μὲν οὖν ἐστι, λόγος πα- 

80 ρασχξυάζων τὸν ἀχροατὴν καὶ οἰχείως διατιϑεὶς πρὸς τὸ . ᾿ * 

42: Ven, 1. οὔτε. 43 Ven. 4. παρὰ τῷ. — Thuc. I. 122. 

44 L. JI. 62. 45 Mon. καὶ τό. Ven. 1. καὶ om. . 46 Ven. 1. 

τοὺς λόγους ποιούμεϑα.. 4 Ven. 4." δικασταῖς, 
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παραδέξασϑαι ἢ n ἀποϑέσϑαι τόδε τι πάϑος τῆς ψυχῆς" 

διήγησις δὲ τῶν iv τῇ ὑποϑέσει πραγμάτων ἔχϑεσις, 
&g' τὸ ὑπὲρ τοῦ λέγοντος μέρος ῥέπουσα" ἀντίϑεσις δὰ 

ἡ τοῦ ἀπολογουμένου προσώπου ἔνστασις, ἡ τὸ ἐν ἡμῖν 
πιϑανὸν διαλύουσα χαὶ πρὸς εὐλογωτέραν ἔννοιαν τὸν 5 
ἀχροατὴν μετάγουσα." λύσις δὲ λόγος, τὴν éx' τῆς ày- 
στάσεως βλάβην᾽ ἀφαιρούμενος, καὶ εἰς συγχατάϑεσιν 

ἐέναε πείϑων τοῦ προχειμένου ζητήματος" ἐπίλογος δὲ 

λόγος ἐπὶ προειρημέναις ταῖς ἀπὸδείξεσιν ἐπαγόμενος, 

ἀϑροισμὸν πραγμάτων χαὶ ἡϑὼν xci παϑῶν παρέχων. 10 
Ὅτι αἱ ἀποδείξεις xoà λύσεις 45 καὶ πίστεις λέγονται" ὧν 

αἱ μὲν ἄτεχνον, ὡς μαρτυρίαι καὶ νόμοι καὶ ψηφίσμα- 

τα, καὶ ὅσα ἔγγραφα" ἔντεχνοι δὲ αἱ ἀπὸ τῶν εἰχότων 
λεγόμεναι. . 

Ὅτι τῶν τεχνὼν αἱ μέν εἰσι λογικαὶ, αἵ καὶ ϑεω- 15 
ρητικαὶ λέγονται, ὧν ἐστι χαὶ ἡ ῥητοριχὴ, αἱ δὲ πρα- 

χτικαὶ, ὡς ἡ οἰχόδομικὴ, αἱ δὲ 'μικταὶ, xal τούτων αἱ 

μὲν ἐπίσης λόγου καὶ πράξεως δέονται, ὡς ἡ χιϑαρῳ-. 

δία, αἱ δὲ πλείονος λόγου᾽ ἢ πράξεως ὡς ἢ γραμματικὴ, 
xai. γὰρ ὃ γραμματικὸς πολλῇ χρησάμενος τῇ ἐξηγησει 20 

ἔστιν ὅτε καὶ πράξει ὀλίγῃ χέχρηται, στίξων 7 τονίξων" 

αἱ δὲ πλείονος πράξεως ἢ λόγου, ὡς ἡ ἰατρικὴ, καὶ γὰρ 
0 ἰατρὸς φλεβοτομῶν καὶ τέμνων xol καίων πλείστῃ μὲν 
πράξει κέχρηται, ὀλίχῳ δὲ λόγῳ͵, διὰ τὸ τὰς αἰτίας ἀπο- 

δοῦναι" xat τὰ πολλὰ, ἃ μηχανώμενος ποιεῖ πρὸς χτῆ- 25 
σιν τῆς ^ ὑγείας, πράξεως εἰσίν. 

48 Ven. καὶ πίστεις καὶ λύσεις. . 49 τῆς Ven. 1. om. - 
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Ὁ τὸ τῆς ῥητορικῆς βιβλίον συντεταχὼς ἙἭρμογένης 

" ἐστὶν ὁ Ταρσεὺς, ὃς γέγονε μὲν ἐπὶ Magxov τοῦ βασι- 

λέως xal ᾿Δριστείδου toU ῥήτορος: ἐπαίδευσε δὲ πρῶτον 

5 ἐν Ταρσῷ." διαβὰς δὲ ἐπὶ τὴν ᾿Ἡσίαν κἀκεῖ παιδεύων 

τοσοῦτον. ἐθαυμασϑη᾽ ὡς καὶ τὸν Μάρχον ϑοιτῶντα 

συνεχῶς παρὰ τὸ διδασχαλεῖον ἀχούξιν αὐτοῦ" πρὸς ὃν 

φασι καὶ τοῦτο f τὸν Ἑρμογένην εἰπεῖν; » χω σοὶ, βα- 

σιλεῦ, ῥήτωρ παιδαγωγοῦ &ti δεόμενος“ ; 'Ῥπτακαίδεχα | 

40 μὲν γὰρ ἐτῶν γεγονὼς γράφει τὸ πρόχείμενον βιβλίον. 

εἰς τρίτον δὲ xol εἰκοστὸν' προελϑὼν τὸ περὶ tov ἐδεῶν 

ἐξέδωκε σύνταγμα, ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ xoi εἰκοστῷ ἐξ- | 

ἐλάϑετο, ὥστε χαὶ λέγεται, in αὑτῷ τοὺς ἀντιτέχνους | 

— εὐπεῖν,,, Ἑρμογένης ἐν παισὶ ᾿μὲν γέρων, ἐν δὲ γέρουσε | 

45 παῖς", | 

᾿Επεὶ δὲ ἐν ἀρχῇ παντὸς βιβλίου 2. ταῦτα ζητεῖται, 

ὃ σχοπὸς, τὸ χρήσιμον, τίς 7 ἐπιγραφὴ, εἰ τοῦ παλαιοῦ 

γνήσιον τὸ βιβλίον» τίς " ζαξις τῆς ἀναγνώσεως, τές ἢ 

εἰς τὰ μέρη τομῆ, χαὶ ἡμῖν ζητητέον. ᾿Σχοπὸς μὲν οὖν 

30 ἐστιν αὐτῷ ἐν τῷ τῶν στάσεων βιβλίῳ, περὶ τὴς εἰς χε- 

φάλαια διαιρέσεως τῶν ῥητορικὼν, ζητημάτων ἐϊπεῖν " 

ἀλλὰ πρῶτον μὲν περὶ τῶν ἀσυστάτων προβλημάτων 

φησὶ, δεύτερον δὲ περὶ χῶν συνεστώτων διέξεισιν, α. καὶ 

ξητήματα λέγεται. καὶ τρίτον τὴν τούτων εἰς tO πεφά- 

45 λαιὰ ποιεῖται διαίρεσιν. "Ex δὲ τοῦ σχοποῦ καὶ ἡ εἰς 

τὰ μέρη τομὴ σεσαφήνισται" τέμνεται γὰρ τὸ ὅλον ho 

fiiov. τῶν στάσεων εἴς TE τὰ ἀσύστατα καὶ συνέστωτα; 

χαὶ εἰς τὴν τῶν συνεστηκότων. διαίρεσιν. Τὸ δὲ χρήσι- 

1 Taur, τοῦτο Mon. τοῦτον. 2. Taur. βυβλίου (uk, con- 

&tanter per totum codicem) παντός, 
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μον, ὅτι τῆς ῥητορικῆς τὸ μὲν ἐστιν ἐξηγητιχὸν, 3 τὸ 

δὲ λεκτιχύν" οὔδέτερον οὖν τούτων εἰδέναι δυνατὸν, ἀμύ- 
ἡτὸν ὄντα τοῦ παρόντος συγγραάμματης. διελεῖν μὲν 
γὰρ λόγον ἀρχαῖον χωρὶς τέχνης ἀδύνατον" εἰπεῖν δέ τι 
χαινότερον ἐχτὸς τέχνης πάλιν ἀδύνατον, ἐνταῦϑα. δέ δ 
φασί τινες ἄχρηστον εἶναι τὴν ῥητορικὴν, ὡς περὶ κα- 
ϑολιχῶν διαλεγομένην στάσεων, τὸ ᾿δὲ περὶ τῶν χαϑό- 
λου διαλέγεσθαι φιλοσόφων, ἀλλ᾽ οὗ ῥητόρων. Πρὸς 
δὴ τοῦτο φαμὲν, ὅτι πᾶσα τέχνη καϑολιχοὺς μὲν τοὺς. 
κανόνας xal τοὺς λόγους αὑτῆς ἔγχει, μερικὰ δὲ τὰ ἀπο- 40 
τελέσματα' λέληϑε Ó αὑτοὺς, xci ὅτι διαφέρει τέχνη 

ἐμπειρίας" ἡ μὲν γὰρ ἐμπειρία τῶν μέρικῶν ἀντέχεται, 
ἡ δὲ τέγνη χαϑολιχοὺς ἔχει λόγους, ὥσπερ xbi ἡ ῥητο- ^ 
ρική. Τὴν δὲ διαφορὰν τούτων xoi Πλάτων ἐν τῷ Μέ- ᾿ 
veri φησιν" ^ ὥσπερ γὰρ εἰ τὸν Δαίδαλον , . φησὶν, 15 
»ὑποϑοίμεϑα ποιῆσαι ἀνδριάμῖας δύο, ὧν ὃ μὲν ἕτερος 

πτερωτός ἐστι καὶ μεϑιστάμενος, ὅπῃ τύχοι, ὁ δὲ ἕἔτε-" 
poc ἐπὶ βάσεως ἕστηχε καὶ διὰ τοῦτο ἔχει τὴν στάσιν 

βεβαίαν " ἀεὶ xoi ἀκίνητον, οὕτως ἡ “μὲν ἐμπειρία τοῦ 
μεριχοῦ ἀντιλαμβανομένη ἅμα. τῷ ἀποτυχεῖν ἀφίπτα- 20. 

'σϑαι πέφυκεν". ἡ δὲ τέχνη οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἔχούσα κα- , 

ϑολιχοὺς λόγους. τὴν αἰτίαν ζητήσει, καὶ οὐχ εὐθὺς ἀπο- 
στήσεται. "Ere δὲ ὁ φασι μὴ χρήσιμον εἶναι τὸ βιβλί- 
Ὃν τόδε διὰ ταῦτα" εἶ γὰρ, φασὶ, διδάσκει ἡμᾶς, πῶς 
ὑπὲρ ὧν ἐγχαλούμεϑα, ἀπολογεῖσθαι μελλήσομεν, οὐδὲν 28 
πλέον ἡμῖν τῆς φύσεως δίδωσι" καὶ γὰρ ἐν τῷ στοχα-" 
σμῷ οὐδὲν ἕτερον ἐρεῖ ἃ κατηγορούμενος, ἢ ὅτι οὐχ 
ἐφόνευσε, xol χρήσεζαι πρὸς τοῦτό, τισιν ἀποδείξεσιν, εἶ 

τοίνυν τοῦτο παρὰ τῆς φύσεως ἔχομεν, tO, τῆς τέχνης 
περιττόν. “εχτέον οὖν, ὡς ἐν μὲν ταῖς ἁπλαῖς καὶ εὖς $0 

8 Taur. ἐξητικόν. 4 Ad sensum exponit locum p. 97. 

D. 5 Ven. f. ἀεὶ βεβαίαν. — 6 δὲ Ven. om. 
. . 
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γχερέσι τῶν στάσεων δυνατὸν ἔσως τὰς λύσεις ἀνευρίσκειν 
φυσιχῶς, εἰ χαὶ μὴ μετὰ τάξεως, ἐν δὲ ταῖς συνεζευγοε 

᾿ μέναις ἢ ἁπλῶς δυσχερέσιν οὐχέτι, οἷον ἐν αυνεζευγμένῳ. 

ὑποπτεύσας τις τὸν οἰχέτην ἐπὶ μοιχείᾳ τῆς αὑτοῦ γυ- 

p ναικὸς ἔδησε, δήσας ἀπεδήμησεν, ἐν τοῖς ϑεσμοφορίοις 

᾿ἔλυσεν ἡ γυνὴ, νόμου προστάττοντος, 7 μηδένα εἶναι ἐν 
τῇ ἑορτῇ δεσμώτην" εὑρέϑη ὁ ἀνὴρ ἐπ᾽ ἐρημίας νεχρὸς 
ἀσχύλευτος, καὶ χρίνεται ἡ γυνὴ συνειδότος, ἐνταῦϑα 

᾿ γὰρ οὐχ ἔστιν εἰδέναι κατὰ φύσιν, ποῖον δεῖ ζητεῖν, 
40 δνοῖν ἐγχλημάτων Ὄντων, μοιχείας xol. φόνου" ἔστε 

δὲ καὶ τόδε πολυσχιδὲς τὸ ζήτημα" οἷον νόμος, μη- 
Ova εἰσηγεῖσϑαί χρεῶν ἀποχοπὰς πολεμίων ἐπιχειμέ- 
vov' ἔχαυσέ τις τὰ συμβόλαια, ἐμιμήσαντο τοῦτον oi 

: λοιποί" ἐξελϑόντες οἱ χρεώσται νενιχήκασὶ τὸν πόλεμον" - 
45 0 γὰρ ἀπολογούμενος χέχρηται πρῶτὸν τῷ ὅρῳ" τίνι γὰρ, 

φησὶν, ὁρίξεσϑε τὴν παρονομίαν; οὐκ ἕν τῷ εἰσηγησα- 
σϑαι; ἐγὼ δὲ οὐχ εἰσηγησάμην, ἀλλ᾽ ἔχαυσα" δεύτερον 
τῇ ἀντιλήψει, ἐξουσίαν ἔχων τῶν ἐμῶν" τρίτον τῇ συγε- 
γνώμῃ, ὅτι τὸ μέλλον ἡγνόουν᾽ πόϑεν γὰρ ἠπιστάμην, 

20 ὅτε ζηλωτὰς ἕξω τῆς ἐπιχειρήσεωρ; τέταρτον τῇ ἀντι- 

στάσει" μᾶλλον ὠφέλησα τὴν πόλιν, διὰ γὰρ τὴν. ἐμὴν 

οἱ χρεῶσται γνενικήχασι πρᾶξιν. Ἴστι δ᾽ oi πάλιν ἐπὶ 
ἑνὸς προβλήματος ἐννέα στάσεις ἐνδείξασϑαι" οἷον, ἐσε- 

σύλητό τις πᾶντα τὰ ὄντα αὐτῷ «χρήματα ὑπὸ πολεμίων 
26 ἐπελϑόντων, ἰδιωτικὰ χρήματα, χρεώστου ἀγνωμονοῦν- 

τος χαὶ πολλάχις ἀπαιτηϑέντος τὸ ὕφλημα, ἐν ἱερῷ χεί- 

΄ μενα, συγχωρήσαντος. τοῦ ἱερέως ὑφείλετο" καὶ τούτοις 
αὐτοῖς. τὴν πατρίδα ἐχ τῶν πολεμίων ῥυσάμενος, ὕστε. 

ρον ὑπὸ τοῦ χρεώστου κρίνεται" δῆλον γὰρ, ὡς εἰ μὲν 

10 παραιτήσοιτο "τὸ πρόσωπον, ποιήσει μετάληψιν" οἷον 

χρεω- 

7 Ven. 4. προστάσσοντος. - 
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χρεώστης εἶ καὶ ὀφείλεις χρήματα , Xo) oU σόν ἐστι περὶ 
τούτων δικαάξεσϑαι" εἰ δὲ ἀρνή δαιτο 8 τὴν ὑφαίρεσιν, 
στοχαστιχὴν δηλαδὴ ποιήσει τὴν στασιν" εἰ δὲ συγχωρεῖ 

μὲν, ἄλλο δέ τι ὄνομα ἐπιϑήσει τῇ πράξει, μήτε χλοπὴν 
εἶναε, λέγων, μήτε ἱεροσυλίαν, ἀλλ᾽ olov, εἰ τύχοι, ἀπό- 5 

A«wyu» ὁριδειχήν. εἰ δὲ ἐξὸν αὐτῷ λέγειν τὸ τοῦτο πὲ- 
ποιῃχέναι, διὰ τὸ ἐκεῖνον ὀφείλειν, ἀνείληψεν" εἰ δὲ μὴ 
εἶναι τὴν ἀρχὴν ἐχείνου λέγοι, ἀλλ᾽ ἑαυτοῦ, .xol περὶ 
τούτου ἀμφισβητήσει, πραγματικήν" εἰ δὲ προβάλοιτο 
τὴν ἀπορίαν. καὶ τὸ ὑπὸ τῶν πολεμίων. σεσυλῆσϑαι, συγ- io 
γνώμην" εἰ δὲ ἀντεγκαλέσει ? τῷ χρεώστῃ, καὶ διὰ τὴν 

ἀγνωμοσύνην ἐχείνου φήσει τοῦτο πεποιηκέναι, ἀντέγκλη- 
μα" εἰ δὲ μηδὲν τοῦτο προύσχοιτο,. ἀνενέγκου δὲ τὸ ys- 

γονὸς ἐπὶ τὸν ἱερέα, μεταστατικὴν ποιήσει τὴν στάσιν. 
Anm' ἔτι εἰσὶν οἱ λέγοντες , μὴ χρήσιμον εἶναι τὸ βιβλίς. 15 
ον, ἀλλὰ xoi βλάβης, ὡς ἔοιχεν, αἴτιον, τῆς πείρας αὖ- 

τὸ διελεγχούσης᾽ οἱ γὰρ ἀᾳχαιότεροι ῥήτορες, οἷον Ai- 
σχίνης καὶ Δηῃμοσϑένης. ; πρὸ τοῦ συγγράμματος τοῦδε 
γενόμενοι, βελτίους ἡμῶν εἰσι, καὶ οὐδεὶς μετὰ τὸ σύγ- 

γράμμα τοῦτο ῥήτωρ. ἀπέβη τοιοῦτος" πρὸς οὖς ἔστιν 20 

ἐχεῖνο φάναι, ὡς ἐχείνοις ἢ μείζων ἐπιμέλεια. καὶ ἀμεί- 

νων φύσις τὸ πρὸς ἡμᾶς παρέσχε διάφορον" ὅτι δὲ xa- 
xsivoL μεϑόδους τινὰς εἶχον καὶ κανόνας, εἰ xol μῆ. ἐν 

συγγράμμασιν, ἀλλ᾽ ix “παραδόσεως τῶν διδασχάλων, 
δηλοῖ μὲν καὶ ᾿ἰσοκράτης ἐν. τῷ κατὰ σοφιστῶν, .ó 25 
ὧν φησι τὸν μὲν σοφιστὴν. ὀφείλειν Y? δύο ταῦτα 'ποι- 
εἶν, πρῶτον τοὺς xavovag ἐχείϑεσθαι, , ἔπειτα mapo- 

σχευάζειν τοὺς ἰδίους λόγους, εἷς παράδειγμα τῶν mo- 
ραδεδομένών χανόνων᾽" τὸν δὲ μαϑητὴν εἰσφέρϑιν τρία 
τῷ διδασχάλῳ, εὐφυΐαν, μνήμην, ἐπιμέλειαν . Δηλοῦσι 50 
δὲ χαὶ οἱ ἀρχαῖοι διὰ τῶν ἐχτεϑέντων αὐτοῖς λόγων" 

8 Mon. Ven. 4. ἀρνήσοιτος — 9 Ven. 4. ἀνξεγκαλέσει. Mon. 
&yreyxolicy. 410 Ven. ὀφείλει. . 

Rhetor. V. | 15 
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πολλοὺς γὰρ εὑρίσχομεν παρὰ διαφόροις ῥήτορσι λόγους, 

τῆς αὑτῆς στάσεως ὄντας, xal τοῖς αὑτοῖς κεφαλαίοις 

κατεσχευασμένους" εἰ δὲ, ὡς ἔτυχε, τοῖς κεφαλαίοις xai! 

"s κατὰ μίαν τινὰ τέχνην ἐκέχρηντο, , οὐχ ἂν περὶ αὖ- 

τὰ συνηνέχϑησαν, | 

Ἐπιγέγραπται δὲ τέχνη ῥητορικὴ τὸ βιβλίον, καίτοι 
οὐ. περὶ πάσης ὀνταῦϑα τῆς ῥητορικῆς διαλέγεται, οὐ 

μόνον γὰρ οὐκ εἰς πάντα τὰ εἴδη τῆς. ῥητορικῆς τὸ 
περὶ τῶν στάσεων συντελεῖ, ἀλλ᾽ οὐδὲ εἰς τέλειον λόγον" 

τοῖς γὰρ ἀγῶσι μόνον χρήσιμον" οἱ δὲ ἀγῶνες οὗ τέλειος 
λόγος, ἀλλὰ μέρος" ὅτι δὲ οὐκ εἰς πᾶν εἶδος συντελεῖ, 

δῆλον" περὶ γὰρ στάσεων διαλέγεται, οὐ πᾶν δὲ εἶδος 
στασιάζεται, μόνον δὲ τὸ Oixavixov* τοῦ δὲ συμβουλευ- 

"rix0U TO μὲν στασιαζόμενον μέρος zo ὁμώνυμον τῷ &- 
(] ϑ - 4 PC 

15 δὲι ὑποπίπτει ταῖς στάσεσι, τὸ δὲ ὁμολογούμενον, ὅπερ 

20 

9. ὧν 

30 

* 4 * bl 3 "v . , 1 ἢ 

ἐστὶ τὸ παραινετιχὸν, οὐδαμῶς" ὁμοίως xci τὸ πανηγῦ- 

ρικὸν ὅλον ἀστασίαστον μένει. "H τοίνυν προτροπῆς 
ef “ t »' - ' 

ἕνεχα τῶν νέων οὕτως ἐπιγέγῥαπται, ἢ ὅτι yevixQ ἐχρῆ- 
; ^ ⸗ - 4 

σατο ὀνόματι" ὅσα γὰρ κατὰ τῶν γενῶν, ταῦτα καὶ κα- 
D “ Je ὦ , . 2) " 3 , «t 4 - 

τὰ τῶν εἰδὼν λέγεται" ἢ τὸ γε ἀληϑέστερον, Ott τὸ παν 

τῆς τέχνης ἐνταῦϑα ϑεωρεῖται, καὶ πρὸς τοῦτο ῥέπει 
τὸ σύνταγμα. Τὰ γὰρ προοίμια καὶ οἱ ἐπίλογοι διὰ 
τοὺς ἀγῶνας παρελήφϑησαν" τὰ μὲν γὰρ xaracxtva- 
στιχὰ 13 τούτων εἰσὶν, οἱ δὲ ἐπίλογοι ἀναχεφαλαίωσὶς 
τούτων καὶ αὔξησις. Οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ καὶ τὸ. περὶ ἰδεῶν 
πρὸς τὴν τοῦδε γρείαν γέγονεν, ὡς δειχϑήδεται- ᾿στέ- 

ον δὲ, ὅτι τινές φασι xol πάντα τὰ εἴδη τῆς ὁητορι- 

χκῆς στασιάξεσϑαι , ἢ ἐνεργείᾳ, ἢ δυνάμει. ᾿Ἐνεργείῳ 

μὲν, ὡς τὸ δικανιχὸν, χαὶ τοῦ συμβουλευτιχοῦ τὸ ἀμ- 

φιβαλλόμενον, ὥσπερ εἴρηται" δυνάμει δὲ, τοῦ τε συμ- 

βουλευτιχοῦ τὸ παραινετιχὸν, οἷον εἴ τις λέγοι, δεῖν τι- 

14 χαὶ ex Ven.1, recepi, Mon. om. 12 Ven. κατασχεὺῦ- 
[4 , 

αστικὰ, Mon. κχαταστατικα. 
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εν τὸ ) ϑεῖον" πρὸς μὲν γὰρ τὴν κοινὴν ἔννοιαν ὦμο: 
λόγῃηται" παρὰ δὲ τοῖς, Ἐπικουρείοις ἔλϑοι ἂν εἰς ἀμφισ- 
βη τησιν. Οἱ γὰρ ἀπρονόητα πάντα εἶναι λέγοντες, καὶ 
τὴν εἰς τὸ ϑεῖον ἐπιμέλειαν περιττὴν ἡγοῦνται. Kol 
ἔτε τὸ πανηγυριχόν" ὥσπερ εἴ τις ἐγκωμεάξοι παρ᾽ '4ϑη- καὶ 
ναέοις ἤλατωνα τὸν φιλόσοιρον" παρὰ μὲν χὰρ τοῖς 4ϑη- 
ναίοις οὗ στασιασϑήσεται τὸ ἐγκώμιον" παρὰ δὲ ὡΣχύ- 
ϑαῖιῖς ἢ τισιν ἄλλοις ἀγνοοῦσιν αὐτὸν, εἰ ταῦτά τις λέ- 
γοε, ἀμφισβητήσουσι πάντως. 

Ὅτι δὲ γνήσιον τοῦ παλαιοῦ Ἑρμογένους, τὸ’ βιβλί. 10 
ον, ἡ τῶν ἐνδόξων χρίσις δηλοῖ" οἵ τε γὰρ ὑπομνημα.- 
τέσαντες αὐτὸ, xoi οἱ ἀρχαιότερηι σοφισταὶ πᾶντες, 'Eo- 
μογένους ὡμολόγησαν εἶναι" ὅτι δὲ χαὶ τὸ περὶ ἰδεῶν 
τοῦ αὐτοῦ. ἐστι, δῆλον ἐξ ὧν αὐτὸς ἐν μὲν τῷ 15 περὶ 
τῶν στάσεων τοῦ περὶ ἰδεῶν μνημονεύει" ἐν δὲ τῷ περὶ 15 
ἐδεῶν τοῦ περὶ τῶν στάσεων. Ἥ δὲ τάξις τῆς ἀναγυῴ- 
σεως, ὅτι δεῖ πρῶτον τὰ χαλούμενα προγυμνάσματα 
ἀναγνόντας οὕτως ἐπὶ τόδὲ τὸ βιβλίον ἰέναι. Τὰ μὲν 
γὰρ κεφάλαια xc. αὑτὰ μὲν ἀτελῆ ἐστιν" ἀναπληρρτι- 
κὰ δὲ γίνεται τοῦ. τελείου λόγου" τὰ δὲ προγυμνάσματα 20 
τῶν χεφαλαίων πάλιν ἐστὶν ἀναπληρωτιχά, Ἰστέον δὲ, 
ὅτι τὸ παρὸν βιβλίον. τινὲς περὶ ὅτασεων ἐπέγραψαν" 
οἱ δὲ τοιοῦτοι χαλῶς ποιοῦντες noAAGy ἡμᾶς τῶν ἀνω:. 
τέρῳ περὶ τῆς ἐπιγραφῆς τοῦ βιβλίου ῥηϑέντων λόχων 
ἀπαλλάττουσιν" ὅτε δὲ προηγεῖται τὸ περὶ τῶν στάσεων 58 
τοῦ περὶ τῶν ἰδεῶν, εἰκότως" δεῖ γὰρ πρότερον μαῆσαι 
χαὶ διελεῖν τὰ χεφάλαια, xci οὕτως ἅπερ ἐννοήσημεν, 
φράξειν. Aio yep ἐστι τὰ συνιστῶντα τὸν λόγον, δύ- 
γαμις καὶ ἡδονή" καὶ y μὲν δύναμερ, ἐν τοῖς ἐνθυμήμασι 
χαὶ τοῖς χεφαλαίοις ἀναφαίνεται , y δὲ ἡδονὴ διὰ τῆς 80 
φράσεως λαμβᾶνει τὴν ἰσχὺν, TX τε σγήματα xol τὰ 
ἢϑη καὶ ὅσα ἕτερα τῆς “ἡδονῆς ἔστε παρασχευαστικά, 

13 τῷ inserui ex Ven. J., Mon. om. 
* 

15.. 
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Zoo γὰρ πρὸς τῶν παλαιῶν ὃ λόγος εἴκασται" ix ψυ- 

χῆς μὲν, οἱονεὶ τῶν ἐνθυμημάτων", ἐχ σώματος δὲ τῆς 

ράσεως. Ἔτι ἰστέον, ὅτι τριὼν τεχνωϑέντων τῷ Ee- 

μογένξε βιβλίων, τὸ περὶ τῶν. σϊάδεων προτέϑειται , ὡς 

δ παχυμερόστερον χαὶ ἀναλογοῦν μείξοσι ξωοὺ μέρεσιν, 14 

οἷον χεφαλῇ, χερσὶ, ποσί. Δεύτερον τὸ τῶν εὑρέσεων, 

λεπτομερέστερον ἐχείνου, καὶ ἀναλογοῦν . ἐλάττοσι «“έρε- 

σιν, οἷον ὀφϑαλμοῖς, δακτύλοις" “τρίτον δὲ τὸ τῶν ἐδεῶν 

τῶν ἄλλων λεπτότατον, καὶ. ἀναλογοῦν τοῖς ἐλαχίστοις 

40 μέρεσιν, οἷον κόρῃ, κανϑῷ, Ovvyw ἢ μᾶλλον; ἡ μὲν 

περὶ τῶν στάσεων καὶ ἐὑρέσεων ἀναλογία χαλῶς ἀποδέ- 

δοταῖι, αἱ δὲ ἰδέαν εἴδεσι καὶ μορφαῖς προσεοίκασιν, ἔχαστα 

τούτων ἐπιμορφάξουσαι . Τὴν στασιν. τινὲς ὡρίσαντο, 

ἀμφισβήτησιν εἶναι δυοῖν *5 προσώπων. περὶ πρᾶγμα 

15 ὡρισμένον" οὔχ ὑγιὴς δὲ Ὁ ὅρος" αὐτίχα γὰρ xci γραμ- 

ματιχοὶ ιφισβητοῦσι, καὶ ὡρισμένον ἔγουσε τὸ ξητού- 

μενον" ὁ δὲ ἀληϑὼς ἔχων ὅρος οὗτός ἐστι" στάσις ἐσεὶν 

᾿ἀμφισβήτησις λογικῇ, , xaO" ἣν αἱ διαιρέσεις τῶν κεφα- 

λαίων γίνονται εἰς “πίστιν χομιξομένων᾽ λογικῇ μὲν οὖν, 

20 διὰ τὰς τῶν αὐλητῶν χαὶ τῶν ὁμοίων" τὸ OB xaO" ἣν 

αἱ διαιρέσεις ““ πρὸς ἀντιδιαστολὴν τοῦ προβλήματος. 

Ἴδιον γὰρ τῶν στάσεων τὰ κεφάλαια τοῦ ῥήτορος" οἱ γὰρ 

φιλόσοφοι οὐχ οἴδασιν tlg. χεφάλαια τοὺς λόγους διαιρεῖν, 

ἀλλὰ τὸ ἀνυόμένον ἐχ τῶν λόγων καλοῦσι κεφάλαιον. 

25 “ΣΣ τάσις δὲ εἴρηται παρὰ τὸ ἑκάτερον τῶν ἀγωνιξομένων 

ἵστασϑαι πρὸς τὸ νομιζόμενον αὑτῷ αἱρετόν. Ἰστέον, ὅτε 

τῶν δητημάτων τὰ μὲν ἐπ᾿ εὐϑείας ἄγεται ἐν δικαστη- 

eio, τὰ δὲ ἐσχημάτισται" γίνεται δὲ τὸ σχῆμα τριχῶς 

' κατὰ τὸ μεῖξον , χατὰ τὸ πλάγιον, κατὰ τὸ ἐναντίον * 

80 χατὰ μὲν τὸ ueibov , olov ἑάλω Δημοσϑένης: ἐπὶ τοῖς 

ἁρπαλείοις χρήμασι" καὶ ὁ μὲν χατήγορος αὑτῷ τιμᾶ- 

14 Idem legitur in Prolegomenis Anonymi, quae conti- 

nentur in eod, Paris. 2978. et 2980. 415 Ven. 1. ὄυεῖν. 
[4 



IPOAETOMENA TON XTAXEQN 20 

Tet φυγῆς᾽ ὃ δὲ ἀντιτιμᾶται αὑτῷ ϑανάτου, προσποι- 
οΟὕμενος τὸ μεῖζον, ἵνα συγχωρηϑῇ τὸ ἧττον, καὶ ὅπως 
δνειδίσῃ, ὅτι ὅλως αὐτοῦ κατεψηφίσαντο, κατὰ δὲ τὸ πλά- 
gi0v' νόμος, τὸν μαινόμενον φεύγειν, φήμης οὔσης, 
Or, σύνεστιν ὃ πατὴρ τῇ τοῦ υἱοῦ γυναικὶ, ἀξιοῖ ὃ παῖς 5 
εὡς μαινόμενος φεύγειν" καλεῖται δὲ χατ᾽ ἔμφασιν" ἐν- 
ταῦϑα γὰρ τῷ μὲν δοκεῖν περὶ τῆς μανίας ὁ παῖς δια- 

λέγεται, πλαγίως δὲ ἐμφαίνει τὴν. τοῦ πατρὺς μοιχείαν, 

ὅτι τοὺς πολίτας ἐρυϑριῶν ov φέρει τοῦ λοιποῦ τὸ πά- — 

ϑος" χατὰ δὲ τὸ ἐναντίον, οἷον νόμος, μὴ εἶναι προ- 10 

δότου γνώρισμα" τοὺς Θεμεστοχλέαυς γράφει: τις παῖδας 

ἐξελαύνειν, οἱ δὲ ἀξιοῦσι καϑαιρεϑῆναι τὰ τείχη, ἃ Θε- 

μιστοχλῆς ῳκοδόμησεν᾽ ἐνταῦϑα γὰρ δεῖξαι βούλεται ἐκ 
τοῦ ἐναντίου. ὅτι οὐ προδότης ἦν" τὰ γὰρ ἐσχημάτι- 
σμένα ἕτερον μὲν ἔχει τὸ χεχρυμμένον, ἕτερον δὲ τὸ φαι- 

γόμενον, γίνεται δὲ, ὅταν μετὰ παῤῥησίας μὴ δυνώμε- 

μεϑα ποιεῖσθαι τοὺς περὶ τοῦ προκειμένου πλάσματος 

λύγους. | 

Twv στάσεων αἱ μέν εἰσι λογικαὶ, ci δὲ νομικαί᾽ 

λογικαὶ μὲν οὖν εἰσιν αἱ ἀνωτάτω τέσσαρες, στοχασμὸς, 20 

ὅρος, ἀντίληψις, ποιότης" νομιχαὶ δὲ τέσσαρες, ῥητὸν 

χαὶ διάνοια, ἀντινομία ; συλλογισμός. Αἱ μὲν οὖν ῥη- 

ϑεῖσαι πᾶσαι στάσεις εἴδη εἰσὶν, ἡ δὲ ποιότης γένος, 

καὶ τέμνεται εἰς πραγματικὴν xal δικαιολογιχήν" καὶ ἡ 

μὲν πραγματικῇ εἶδος γίνεται, ἡ δὲ δικαιολογικὴ γένος" 15 

xal διαιρεῖται εἰς δύο, εἴς τε ἀντιληπτιχὴν καὶ ἀντιϑε- 

τιχήν" 19 μενούσης δὲ τῆς ἀντιληπτικὴς ἐφ᾽ ἑαυτὴν, ἢ 
ἀντιϑετιχῦ εἰς τέσσαρα διαιρεῖται" ἀντίστασιν, μετάστα- 

σιν, ἀντέγκλημα, συγγνώμην. ᾿“Ὑφαιρουμένων τοίνυν  . 

τῶν τριῶν γενῶν, τῆς τε ποιότητος, καὶ διχαιολιγικχὴς 30 

καὶ ἀντιϑετιχῆς, στάσεις γίνονττεε αἱ πᾶσαι δεκατρεῖς, 

ων 

16 Ven. 4. ἀνϑετικήν. 
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'ofoy στοχασμὸς, ὅρος, ἀνείληψις, πράγματικὴ ueraAvnfte, 
᾿ἀντίστασις, ἀντέγχλημα, μετάστασις, συγγνώμη, ῥητὸν 
xci διάνοια, ἀντινομία, συλλογισμὸς, ἀμφιβολία. ἼἸδιον 

στοχασμοῦ τὸ ἀνεύϑυνον ἐἶναι τὸ πραττόμενον, σημεξῖον 
& δέ τινος γενέσϑαι ὑπευϑύνου" ὅρου δὲ, τὸ λείπειν τε, 

οὗ προστεϑέντος ἀσύστατον γίνεσϑαι τὸ πρόβλημα * ev- 
τιλήψεως, τὸ μὴ τῶν φύσει ἀδικημάτων εἶναι τὸ moor- 

τόμενον, ἀλλ᾽ ἔξωϑεν ἐπιδείχνυσθαι" ἀντιστάσεως, τὸ 

μηδὲν ξητεῖσϑαι, ἀλλ᾽ Ouooysiv μὲν τὸν κατηγορούμε- 

10 γον τὰ ἀδίχημα, ἀντιτιϑέναι δέ τι μεῖζον εὐεργέτημα 

. Of αὐτοῦ γεγενῆσθαι. ἀντεγκλήματος, τὸ λέγειν αὐτὸν 
τὰν πεπονϑύότα ἄξιον εἶναι τοῦ τοιάδε παϑεῖγε μεταστώ- 
σεως, ὁμολογεῖν μὲν τὸ ἀδίκημα, ἕτερον δὲ ποιεῖν ὑπεύ-: 
ϑυνον τῷ τολμήματι" συγγνώμης, ὁμολογεῖν μὲν τὸ ἀδί- 

is χημα, φάαχειν δὲ, δεῖν συγγνώμης τυχεῖν" πραγματικῆς, 

τὰ ζητήσεις ποιεῖσθαι. περὶ μελλάντων πραγμάτων" ῥη- 

τοῦ χαὶ διανοίας, τὸ τὸν μὲν κατηγοροῦντα τῷ Qro 
χρῆσϑαι, τὸν δὲ φεύγοντα τῇ διανοίᾳ" συλλογισμοῦ, 

τὸ τῷ ϑιμένῳ ῥητῷ χεχωλυμένῳ ἀλλο ἔξωϑεν χεχωλυ- 

20 μένον ὅμοιον ἐπιδειχνύναι. ἀντινομίας, τὸ παραβεβά- 

" σϑαιε ἤδη νόμον τινα" ἀμφιβολίας, τὸ 1? ἑνὶ ῥητῷ σημαΐ- 

ev. πλείονα" μεταλήψεως, τὰ περιστατιχὸν ἔχειν πλέον 

τοῦ πεπραγμένους Ν 

17 10 inserui ex Ven, 18 Mon, τῷ, Scr. τό. 

- 
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H0 ἘΠΙΓΝΩΣΌΜΕΘΑ͂ TAX ΣΤΑΣΕΙ͂Σ 

"Eav ἄδηλον ἢ κατ᾽ οὐσίαν τὸ κρινόμενον, ποιεῖ 
στοχασμόν. ) 

ἂν φανερὸν iv ἀδήλῳ ὀνόματι, 1 ποιεῖ, ὅρον. 
"Eàv ἐξουσίαν νόμου ἢ φύσεως ἢ τέχνης ἢ ἔϑους ὅ 

προβάληται, ? ποιεῖ ἀντίληψιν. - 

᾿Εὰν ἑχών τις ἔβλαψεν, ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς συμβαινού- 
σης εὐεργεσίας ποιεῖ ἀντίστασιν . 

"Eav ἐγκαλῇ, ὡς ἀξίῳ παϑεῖν τῷ πεπονϑότι, ὡ 

πέπονϑε, ποιεῖ ἀντέγχλημα. 10 

'Eav τι τῶν δεύνέων οὐκ ἐποίησεν, vnà νόμου i| 
προσώπου χωλυϑεὶς, ποιεῖ μετάστασιν. 

"Eav τι τῶν δεόντων φόβῳ ἢ ἄλλῳ p πᾶϑει ψυχῆς κι- 
γηϑεὶς, ποιεῖ συγγνώμην." 

"Eav τι δοκιμάζηται ἔγγραφον ἢ σκοπῆται περὶ ToU 15 
μέλλοντος ἢ δωρεᾶς ἀμφίβολος δόσις ἀδήλου καὶ ποιᾶς, 

ποιεῖ πραγματιχῆὴνι . 

᾿Εαν' νόμου διάνοιαν. ἀντιτιϑῇ τὶς τῷ ῥητῷ, ποιεῖ 
δητὸν καὶ διάνοιαν. — . 

Lav γόμον νόμῳ ἀντιτιϑῇ τις, 7 μέρος μέρει, ποιεῖ 20 

ἀντινομίαν. 
᾿Βὰν ἔγγραφον ἀγράφῳ παρατιϑῇ τις, πορμὲῖ συλλο- 

γισμάν. 
-Eav περὶ τόνον ἢ διάστασιν συλλαβῶν ἀμφιβάλλῃ, 

τις, ποιεῖ ἀμφιβολίαν. 

'Eav περιστατικὸν αἰτιᾶταί τι καὶ τῷ πράγματι 

συγχωρῇ, παιεῖ μετάληψιν. 

. Ἐὰν δὲ νόμῳ 3 ἔρείδηται περὶ τοῦ πράγματος ᾿κε- 
λεύοντι, ποιεῖ τελείαν παραγραφῆήν. 

o 

1 Haec in aliis codicibus a commentario hoo sejuncta 
sunt, quare en eiusdem auctoris sint neque afiüirmandi neque 
negandi firma caussa suppetit, 2 Ven. προβάλληται. ὃ Ven. 
1; γόμῳ, Mon, νόμο». 

— Nr À- 

— — — E —— 
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ELS ΤΗΝ TOY EPMOLENOYS TEXNHN. 
e 

Πολλῶν ὄντων. « εληϑότως μὲν ἀποδίδωσι τὸν 
'" &17e ῥητορικῆς ὅρον ὁ Ἑρμογένης" τέχνην μέντοι αὐτὴν 

εἶναι φανερῶς φῆσιν" 0:08 ὁρισμός ἐστιν οὗτος" ,, τέχνη 

κἀν ταῖς βουλαῖς xav τοῖς δικαστηρίοις xol πανταχοῦ" “ 

πλὴν ὅτι ἀντὶ TOU, τέχνη“ τὸν τῆς τέχνης προσέϑηχεν 
ὁρισμὸν, καὶ οὕτω πως λέγει", ῥηταριχή ἐστι σύστημος 

. 40 ἔχ χαταλήψεων ἐγγεγυμνασμένων πρός τι τέλος εὔχρη-- 
στον τῶν ἐν τῷ βίῳ κἀν ταῖς βουλαῖς, x&v τοῖς δικα-- 
στηρίοις καὶ πανταχοῦ" “ Διὰ μὲν γὰρ τοῦ ,»συνίστησι,"“ 
τὸ σύστημα ἐμφαίγει, διὰ δὲ τοῦ ,καταληφϑέντα xol . 

συγγυμνασϑέντα “ τὸ ix χαταλήψεων ἐγγεγυμνασμένων,᾿ 
45 διὰ δὲ τοῦ ,σαφὴ v6 τὴν ὠφέλειαν παρεχόμενα τῷ βίῳ ““ 

τὸ Ὁ πρὸς τι τέλος εὔχρηστον τῶν ἐν τῷ βίῳ. «“Ἰεληϑό-- 
τως δὲ αὐτὴν ὁρίζεται διὰ Πλάτωνα, εὐλαβούμενος, &v— 

᾿ς ειπίπτειν αὐτῷ διαβάλλοντι τὴν ῥητορικὴν, καὶ ἐμπέι-- 
ρίαν, εἴτουν ἄλογον τριβὴν ὀνομάζοντι,3 xol οὐ τέχνην" 

80 ὅμως μέντοι καὶ λεληϑότως αὐτὴν ὁριζόμεγος ovx ἔδεισε 
καὶ τέχνην προσειπεῖν. ᾿Επεὶ δὲ πᾶς ὁρμημὸς ix. γένους 
καὶ συστατιχῶν διαφορῶν σύγκειται, ἔστι  χἀνταῦϑα 
γένος μὲν τὸ σύστημα, τὸ δὲ ἐκ χαταλήψεων ἐγγεγυμνα- 
σμένων xoi τὰ λοιπὰ διαφορά" 4 Πλαγίᾳ δὲ συντάξει 

4 τὸ addidi ex Taur,, Mon. om, 3 Gorg. c, 18. p. 463. 

B. — 5 Ven. 4. ἔστι. Mon, ἔτι. 4 Ven. 4. διαφοραί. 

ᾷ 
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ἐχρήσατο, ἢ διὰ τὸ λαϑεῖν δριζόμενος, οἱ γὰρ ὅροι διὰ 
τῆς εὐθείας τῆς καὶ ὀνομαστιχῆς προφέρονται, διὰ γὰρ 
μόνης ταύτης αἱ φύσεις τῶν πραγμάτων δηλοῦνται, ἢ 
ὅτε αἱ μὲν εὐθεῖαι μεᾶς περιόδου εἰσὶν ἀναπληρωτιχαὶ, 
οἷον ἐγὼ περιεπάτουν, ὁ τοῖχος ἔπεσεν" αἱ δὲ πλάγιαι δ 
ἐφρελχυστικαί εἰσιν ἑτέρων νοημάτων, οἷον εἰ εἴποιμι, 
ἐμοῦ περιπατοῦντος, μένει γὰρ ἀτελὲς τὸ ἐνθύμημα" 
ἄχρις οὗ ἐπενέγχωμεν τὴν ἀπόδοσιν. Ἵν᾽ οὖν δύο ἐν- 
ϑυμήματα, τό τὸ ,πολλῶν ὄντων xdi μεγάλων,“ καὶ τὸ 
μέγιστον εἶναί μοι δοχεῖ,“. περιλάβῃ pug περιόδῳ, τῇ 10 
σλαγίᾳ ἐχρήσατο. Πολλῶν δέ φησι βιβλίων τῶν περὶ 
προγυμνασμάτων, στάσεων, εὑρέσεων, ἐδεῶν, μεϑόδου 

δεινότητος, ἢ προοιμίων, διηγήσεων, ἀγώνων, ἐπιλόγων, 
φράσεων, σχημάτων, χεφαλαίων, ἐπιχειρημάτων, ἐνϑυ- 
μημάτων, τῶν εἰδῶν αὑτῆς τῆς ῥητορικῆς.. 45 

p) Καὶ μεγάλων" πολλῶν εἰπὼν, ὅπερ ἦν πλη- 
ϑους δηλωτιχὸν, χαὶ τοῦ διακεχριμένου ποσοῦ, τὸ με- 

γάλων ἐπήνεγχεν, ὅπερ ἐστὶ μεγέϑους, xcl τοῦ συνεχοῦς 
ποσοῖ, δι ἀμφοτέρων τὸν τῆς ῥητορικῆς αὔξων ἔπαι- 
vov προτάττεται δὲ τὸ διωρισμένον τοῦ συνεχοῦς, ἐπϑι- 20 

δὴ τὸ uix ἀριϑμητιχῆς, τὸ συνεχὲς δὲ γεωμετρίας " προ- 
τέρα δὲ γεωμετρίας ἀριϑμητικὴ, xoà ὡς συναναιροῦσα , 
καὶ συνεισφερομένη. | 

y) Kal τέχνην ποιεῖ, ἀντὶ τοῦ ἀποκαϑίστησιν, 

ἐπειδὴ πρὶν εὐῤεθῆναι τοὺς συνιστῶντας κανόνας τὴν 35 

ῥητορικὴν καὶ ἀξιοῦντας τέχνην ὀνομάζεσϑαι οὐδὲ 
τέχνη ἣν αὕτη, ἀλλὰ φύσεως δεξιᾶς ἔργον κατὰ Πλάτωνα. 

à) Καταληφϑέντα' τουτέστι' μετὰ λόγου yva- 
σϑέντα, ἢ αἰσϑήσει. χαὶ πείρᾳ γνωσθέντα, ἀλλ᾽ οὗ 
gavraadérta τοῦτο . δὲ "λέγων ᾿θούλεται ἀναγκαίαν 30 

καὶ χρησίμην ἀποδεῖξαε τὴν τέχνην. τῶν γὰρ τεχνῶν. 
al μὲν χρήσιμοι καὶ ἀναγκαῖαι, οἷον ἀρτοποιητικὴ , ἰα- 

τριχὴ, νομοθϑετικὴ, ὧν ἄνευ οὐχ ἂν συσταίη ὁ βίος" 
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ἐφ᾽ ᾧ καὶ Δημοσϑένης φησὶν, 5 ὅτι τὰ μὲν ἐν τῷ σώ- 
. peto. πάϑη ἰατρικῇ ϑεραπεύεται,. τὰς δὲ τῶν ψυχῶν ἀ- 
γριότητὰς, oi τῶν νόμων ἐξορίζουσι, διανοιαι" αἱ δὲ ze 
σιμοι μὲν, οὗ μὴν ἀναγκαῖαι ; ὡς " γραμματικὴ, αἱ δὲ 

δ οὔτ᾽ ἀναγκαῖαι, οὔτε χγρήσιμαηί, ὡς ἡ ἁρματηλατικὴ" αἱ 

μὲν οὖν πρῶτας μετὰ λόγου καὶ αἰσϑήσεως ἐγνώσθησαν, 

τουτέστι τῆς φύσεως ἡμῶν δεηθείσης αὐτῶν" ὡς καὶ πε- 
Qi τῆς νοιοϑετικῆς «Αἰσχίνης φησὶν, ὁ ὅτε ix τοῦ γίνε- 
σϑαι τινὰ, ὧν μὴ δεῖ, τοὺς νόμους ἔϑεντο οἱ παλαιοί" 

4υ xot Σόλων ἐρωτηϑεὶρ , διατί νόμον οὐχ ἔϑετο' κατὰ πα- 

τροχτόνου, ἔφη, ἴ μὴ πιστεύειν δύνασϑαι ταῦτο᾽ ποιῆσαι 

τὴν φύσιν, αἱ δὲ δεύυτεραί τὲ καὶ τρίται ed περιττῆς 

' dvo; ἐπινοίας ὑπέστησαν. ἜΣ ἀρχῆς" καὶ δὲ E ἀρχῆς 

χατελήφϑησαν, τίς γάρις ἝἙἝἭρμογένει, περὶ τούτων δια- 
46 λαμβάνοντι; χάρις μὲν οὖν, ὅτι ταῦτα αὐτὸς διήρϑρω- 

95? xai ὠργάνωαεν, ὡς καὶ ᾿Αριστοτέλης τὰ τῆς φιλο- 

σοφίας . ἐξ ἀρχῆς δὲ, οὐκ ἀφ᾽ οὗ γεγόνασιν ἄνϑρωποι, 

ἀλλ᾽ ἀφ᾽ οὗ Κόραξ χαὶ Τισίας 5. εἰς φῶς τὰ τῆς ῥητο- 
ρικῆς 5 ἔργα προήγαγον" τὰ δὲ συγγυμνασϑέντα τῷ 

20 χρόνῳ ἀντὶ τοῦ πεῖραν δόντα, δοχιμασϑέντα" δεῖ γὰρ 
| πρὸς τῇ εὑρέσει καὶ γυμνασίας, ὡς ἐδήλωσε Δημοσϑένης, 
οὐ τοιοῦτσς ὧν περὶ τὸ πανηγυρικὸν, οἷος περὶ τὰ λοιπὰ 
τῆς ῥητορικῆς ἣν εἴδη, διὰ τὴν περὶ αὑτὸ ἀμελετησίαν" 

τὸ Óà ,, τῷ χρόνῳ, * ὅτι αἱ μὴ χοήσιμοι τέχνας χαὶ βιω- 
. 35 φελεῖλ ἀχμάσασαι πάλιν ἀπογίνονται. 

€) Σαφὴ τειτὴν ὠφέλειαν" τοῦτὸ πρὸς τοὺς λα- 
τωνιχοὺς, ὥσπερ εἰ ἔλεγεν, ὅτε γεωμετρία 15. xoi. ἀστρο- 
ψομίᾳ ἄδηλον, εἰ ὠφελεῖ" ἡ δὲ ῥητορικὴ δῆλον, siye 

5 Contr. Áristogit, IT, p. 808. — Cfr. Sopatrum p. 20. 

6 Contr. Timarch. p. 254. Bekk; 7 Diog. L. Vit. Sol. c. X. 

8 Ven. 1. διήρϑρωσε. Mon. διώρϑωσε. 9 Ven. 1. Τισίας. 

Mon. Σιτίας. 10 Ven. 1. 1j γεωμ. | | 
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τέχνη ἐστί" τῶν γὰρ τεχνῶν ἡ μέν τίς ἔστι χκαλλιτεχνία, 

ἡ ἀχαϑοῦ ἕνεκεν ἐπινενοημένη" οἷον ἰατρικὴ, γθαμματι- 
x), ῥητορική Ἶ δὲ ψευδοτεχνία, 7j ματαιοτεχνία, ** οἷαν᾽ 
ἢ ὀρχηστικῦ , ἧς τέλος οὐδὲν, ὡς ἐν ἑαυτῇ ἀποσβεννυμέ- 

νης * ἡ δὲ καχοτεχνία, ὡς " TO» δηλητηρίων ποίησις καὶ 5 

ἡ μαγική. 
D Καὶ πανταχοῦ" διὰ μὲν rov βουλαῖς xol δι- 

καστηρίοις r0 συμβουλευτιχὸν χαὶ ᾿ διχανιχὸν ἐδήλωσε .᾿ 
ταῦτα γὰρ αὐτῶν τόποι" διὰ δὲ τοῦ πανταχοῦ τὸ πανη- 
γυρικὰν, ὡς καὶ ἐν ἐχείγαις" καὶ πανταχοῦ ἐξὸν ἐγκωμιά- iQ 
Cuv: ἢ πανταχοῦ, ἀντὶ τοῦ καὶ ἐν ποιητικῇ καὶ δια- 
λεχτικὴ καὶ ταῖς ἄλλαις λογικαῖς «τέχναις, Παρατηρὴ- 
τέον δὲ, ὅτι καὶ ἐκ τῶν *5 τύπων τὰ εἴδη αἰνίττεται. 

2) Mé γε ατον" σημείωσαι, ὅτι ὑπερϑετιχῶς εἴω- 
Üe τὰ προοίμια τῶν οἰχείαν συγγραμμάτων ὁ Fouoyi- 15 

γῆς προφέρειν. οὕτω γὰρ͵ καὶ 13 ἐν τῷ περὶ εὑρέσεως ᾿ 
ἔφη" ,7 πρώτη καὶ χαλλίστη τῶν. προοιμίων εὕρεσις "“ 
καὶ ἐν τῷ περὶ ἰδεῶν" ., εἴπερ ἄλλο τι τῷ ῥήτορι, καὶ 
τὰς ἰδέας οἶμας ταῦ Aoyoy τῶν ἀναγκαιοτάτων εἶναι yt- 
γώσχκειν. | 20 

2) Τὸ περὶ διαιρέσεως" ἐξ εἴδη εἰσὶ διαιρέσεως, 
ἀπὸ γένους εἰς εἴδη, ἀπὰ εἴδους εἰς ἄτομα, ἀπὸ ὅλου à ἑἰς μέρη, 

ἀπὰ συμβεβηχότων εἰς οὐσίας, ἀπὸ οὐσιῶν εἰς συμβεβηκό- 

τα, ἀπὸ ὁμωνύμου φωνῆς εἰς διάφορα σημαινόμενα" ἔξωϑεν 
δὲ ταύτων, καὶ ὡς τὰ ἀφ᾽ ἑνὸς καὶ πρὸς ἕν" χαϑὸ καὶ δι- 26 
aipsiG os φασί τινες τὴν ῥητορικὴν εἰς τὰ αὐτὰ 15 εἴδη. 
Twv yàp ἀπὸ γένους εἰδῶν ἕτερα τὰ τέλη. ToU γὰρ 
ξώαυ τὸ μὲν λαγιχὸν, τὰ δὲ ἄλογον, τὰ δὲ τούτων τέλη; 
διάφορα" τῶν δὲ τῆς ῥητορικῆς εἰδῶν τέλη τοῦ μὲν δι- 
κανικοῦ τὸ δίκοωιαν, toU δὲ συμβουλευτικοῦ τὸ συμφέ- 80 

|. 44 ἢ ματαιοτεχνία "Ven, om, 12 τῶν Mon. om., recepi ex 

Ven, 1. 15 xa) Mon, om. , recepi ex Ven, 1. — Initia libri ’ 

de invent, et de ideis. 14 Ven, 1. αὐτῆς, 
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Qov, toU δὲ πανηγυριχοῦ τὸ χαλόν. Ταῦτα δὲ συνυπάρ- 

χει ἀλλήλοις" εἴ τι γὰρ δίκαιον, τοῦτο χαὶ συμφέρᾳν καὶ 

χαλὸν, καὶ εἴ τι συμφέῤον, τοῦτο καὶ δίκαιον χαὶ χαλὸν, 

καὶ εἴ τι καλὸν, τοῦτο καὶ δίκαιον xoi συμφέρον. ᾿Επεὶ. 

δ δὲ ἐκ πασὼν τῶν διαιρέσεων δύο μόνων ἐμνημόνευσεν 
0 'Eou oyérng τῆς τε ἀπὸ γενῶν εἰς εἴδη,. καὶ τῆς ἀπὸ 

ὅλων εἰς μέρη, φασί τινες τὴν μὲν 55 προτέραν εἶναι, 

x«Ü" ἣν ἡ ῥητορικὴ διαιρεϑείη ἂν εἴς τε τὸ δικανιχὸν 

καὶ συμβουλευτικὸν καὶ πανηγυρικχόν" τὴν δὲ δευτέραν, 
40 καϑ᾽ ἣν ὅλος ὁ λόγος εἰς προοίμια, διηγήσεις, ἀγῶνας, 

, καὶ ἐπιλόγους" ἕτεροι δὲ φασι, μὴ ταῦτα εἶναι, οὐ yap 

ἂν εἶπε γενῶν καὶ ὅλων, ἀλλὰ γένους xol ὅλου" καὶ ἔστι 
μὲν εὐήϑης ἡ τοιαύτη ἀπορία. Ὅμως δέ. φασι, τὴν 
μὲν προτέραν, καϑ᾽ ἣν ἐν ταῖς ἰδέαις ἡ σαφήνεια, γέ- 

. 45 voc οὖσα, εἰς εἴδη 15 διῃρέϑη ; τὴν εὐκρένειαν χαὶ τὴν 

καϑαρότητα, καὶ ἄλλαι εἰς ἄλλας" τὴν δὲ δευτέραν, 
χαϑ'᾽ ἣν τὰ εἴδη, οἷον 1 χαϑαρότης εἰς ὀχτὼ μέρη τι- 

ψὰ, ἔννοιαν, μέϑοδον καὶ τὰ. τοιαῦτα. 

) Καὶ ἀποδείξεως" διότι iv αὐτῷ" περὶ τοῦ ἀγω- 

30 yiGTUXOU μέρους τοῦ λόγου μανϑάνομεν, τὰ γὰρ᾽ χεφά- 

᾿λαια τῶν ἀγώνων, ὧν ἴδιον ἡ ἀπόδειξις, ὥσπερ καὶ τῶν 

ἐπιλόγων ἡ αὔξησις. 

ιαὺ Τῶν πρλιτιχῶν ξζητήματων" πὸλειτικὰ ζη- 
τήματα χαλεῖ πάντα τὰ ὑπὸ τὰς δεκατρεῖς ἀναγόμενα 

28 στάσεις" πολιτικὸν δὲ τὸ ῥητορικὸν πρὸς ἀντιδιαστολὴν 
τῶν φιλοσόφων. 

L2, Eig τὰ λεγόμενα κεφάλαϊα" λεγόμενα τὰ 

παρὰ τοῖς ἀρχαίοις οὕτω καλούμενα" κεφάλαια δὲ, ἐκ 

᾿ μεταφορᾶς τῆς χεφαλής" ὡς γὰρ ἐκείνη περιδχτιχὴ τῶν 

50 αἰσϑήσεων, οὕτω καϊ πᾶν χεφάλαιον ῥητορικὸν περιεκτικόν 

45 μὲν Mon. om., recepi ex Ven. 4, 16 Ven. 1. εἴδη. 

Mon. ἤδη. . 
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στιν ἐπιχειρημάτων, ἐργασιῶν, ἐνθυμημάτων, ἐπενϑυ- 

μημάτων χαὶ πλαστῶν. ᾿ 

iy) Ὁ αὐτὸς σχεδὸν. διὰ μὲν τοῦ 977 αὐτὸς 
τὴν κοινωνίαν seis" διὰ "δὲ τοῦ, σχεδὸν" τὴν διαφορὰν, 

κοινωνεῖ μὲν γὰρ, ἐπειδὴ τὸ περὶ εὑρέσεως περὶ τῶν ἐν- δ 
ϑυμημάτων χαὶ τῶν παραδειγμάτων ἐστὶν, ἐξ ὧν, ὡς 

ἐκ τόπων, συνίστανται τὰ χεφάλαια" διαφέρει δὲ, ὅτι 

τὸ περὶ εὑρέσεως ἀναπληρωτιχὸν τοῦ περὶ τῶν στάσεων, 

εἴτουν τῶν !? χεφαλαίων. 
a) Ἔστι τοίνυν' τὸ μὲν »ἀμφισβήτησιρ" γένορ' τὰ 10 

δὲ λοιπὰ, διαφοραί" τὸ μὲν yag ,.λογικὴ“ πρὸς διαφο- 
ρὰν τῆς τῶν πυχτῶν" 19 τὸ OB , ἐπὶ μέρους,“ διὰ τὰ 
τῶν φιλοσόφων καϑύλου ξητήματα" ὃ γὰρ ῥήτωρ τὸ με- 
pixóv δίκαιον ζητεῖ" εἰ δὲ καὶ οἱ ῥήτορες πολλάκις. τοῖς 

χαϑύόλου χρῶνται, ὡς Δημοσϑένης" πέρας μὲν γὰρ ἅπα- 15 
σε τοῦ βίου ὁ ϑάνατος, x&v ἐν οἰχίσχῳ τις αὑτὸν 35 

καϑείρξας τηρῆ" καὶ πάλιν ἐν Φιλιππικοῖς, 21 ov γάρ 
ἐστιν, οὐκ ἔστιν ἀδιχοῦντα xoi ἐπιορχοῦντα xoi ψευδό- 
μένον δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι, ἀλλὰ πρὸς κατα- 

σχευὴν ἑτέρων ταῦτα λαμβάνουσιν, οὐ γὰρ περὶ τούτων 20 
προύχειτο σχυπὸς τῷ ῥήτορι" ἀλλ᾽ “ἕτερά τινα διὰ TOU- 
των κατεσκχεύάξεν. 11 

8) Περὶ τοῦ νομεσϑέντορ" οὐ γὰρ Cyri ἡ 2 ῥη- 

τοριχὴ TO ἀληϑινὸν δίχαιον, ἢ ro χαϑόλου καλὸν, ἢ τὸ 

τελείως συμφέρον, ἀλλ᾽ ὕπερ ἕκαστον ἔϑνος ἢ πολιτεία 2b 

ἀγαπᾷ" οἷον νόμιμον ἐν “αχεδαίμονε τὸ τοὺς ξένους 

διώκειν, ὅπερ ὠμότητος ὃν, πῶς ἂν εἴη ἀληϑινὸν᾽ δί- 
Xot0»; ἐπαινεῖται μέντοι; παρὰ “Ιαχεδαιμονίοις xai 33 

47 ó Codd. om. 18 τῶν Mon. οπι., recepi ex Ven. 19 
Mon. ποιητῶν. Ven, zvxto». 20 αὑτὸν adjeci ex Ven. 1, — 

pro cor. p. 258. 21. Olynth. II. p. 20. 22 Ven. κατε- 

σχεΐαζεν, Mon. κατασχευάζει. 23 καὶ Mon. om.,. recepi ex 

Ven. 1. 
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δίχαιον νομίξεται ὅμοιον τούτῳ, καὶ τὸ ἐν ᾿4“ϑήναις 
ἀπαιτεῖν τοὺς ξένους ἐνοίχιον. 

y) Πάντων Sue ἢ τινῶν" ὅταν γὰρ συμπέπλε- 

χμένος ὁ λόγος ἢ ἤγ πάντα εὑρίσχεται, τέλος μὲν γὰρ αὖ- 
5 roU τὸ δίκαιον" κατασχευάζεται 31 δὲ τὸ πανηγυρικὸν, 
στάσεως δέ ἔστι πραγματικῆρ. 

0) ᾿ἀναγκη" εἰχότως ἀνάγκῃ, δεῖ γὰρ πάντως τὸ 

μὲν πράττειν, τὸ δὲ ὑπό τινος πραϊτεσϑίαι" ὕλη δὲ τῶν 
ζητημάτων τὰ “πρόσωπα ταῦτα χαὶ πράγματα" ὡς καὶ 

10 τῆς γραμματικῆς τὰ ὀχτὼ μέρη τοῦ λόγου. 
e) Ὧν πλείστη". 09 προσώπων πρὸς τὰ 55 npo- 

γμᾳτα λέγει, τοῦτο γὰρ καὶ τυφλῷ δῆλον, ἀλλὰ προσώ- 
πων πρὸς. πρόσωπα, χαὶ πραγμάτων πρὸς πράγματα. 

c) Καὶ ὅσα ὅλως" οὐ γᾶρ. πάντα δύναται διαι» 
45 ρεῖσϑαι, τὰ γοῦν ἰσαξονῖα οὐχ οἷόν τε διαιρεθῆναι, 
οἷον, δύο νέοι πλούσιοι καὶ τὰ ἕξῃς. 

ὃ Τῶν οὖν nQog moy" τῶν γὰρ᾽ πραγμάτων τὰ. 
μὲν ὡμολογημένα καὶ μὴ ἔχοντα ἀντίῤῥησιν οὐ xglvt- 
ται" οἷον, ἐφωράϑη. τις φονεύων τινα" .τὸ πρᾶγμα οὐχ 

20 ἔχει ποιότητα, οὔτε τὸ πρόσωπον" ὁμολογεῖται γὰρ ὁ φύ- 
yog, χαὶ οὐχ ἔχει χρίσιν, ἀλλὰ xobvog γίνεται τόπος" ἐπὶ 
δὲ τῶν προσώπων τὸ ἐναντίον ἐξέτασιν ἔχει καὶ ἐσχὺν, 
ὅσα ὡμολόγηται, τὰ δὲ μὴ "5 ὡμολόγημένα οὗ χρίνεται, 
ὥσπερ τὸ τίς. 

. 25 9) Τόπον δὲ" ἐπιχείρημα καὶ ὕλην. τινὰ xol ép- 
γασίαν καὶ ἀφορμὴν δίδωσι τῷ λόγῳ. 

93) ἰσχυροτάτην μὲν" τὴν εὐπορίαν ἔχαυσι τὰ 
κύρια , ἀπὸ τῶν ἐγχωμιαστικῶν τόπων, γένους, ἄνατρο- 
qnc, παιδείας καὶ τῶν. τοιούτων" τὰ δὲ 57. ὡρισμένα ἀν- 

ὅ0 τὲ τοῦ γνώριμα" οὐδὲν γὰρ ὠφελεῖ τὸ κύριον » οἷον “Σω- 

:24 Ven. 1. μετασκευάζεται. 25 τὰ Vcn. 1. non habet, 
' 26 μὴ ex Ven. 1, adjeci. 27 δὲ ex Ven, 4. recepi, 
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χράτης , ἐὰν μὴ εἰδῶ ἀπὸ ἱστορίας ἢ πράξεως αὐτοῦ, 

τίς ἐστιν. 

ι) Τὰ πρός τι" πρός τι λέγομεν πρόσωπα, ὅσα 
λεγόμενα συνεμφαίνουσι xoi ἕτερον πρόσωπον᾽ ταῦτα δὲ 
ἀπὸ μόνης τῆς τοιᾶςδε σχέσεως ἐξετάζεται" εἰ γὰρ καὶ 23 5 

μὴ ἐν ταῖς ἱστορίαις αὐτῶν ἔχομεν τὴν ποιότητα, «ἀλλ᾽ 
οὖν δέδωκεν ἡμῖν ἡ φύσις κοινὴν περὶ αὐτῶν ἀναπλάσασϑαι 
“τοιύότητα, καὶ τοιαύτην τινὰ περὶ αὐτῶν ὑπόληψιν ἔχομεν, | 

οἷον περὶ τῶν πατέρων, ὅτι χρηστοὶ xol φιλόπαιδες" καὶ 
περὶ τῶν λοιπῶν ὡσαύτως. Τὰ δὲ πρός τι ταῦτα (Gyv- 10 
Οότερα μέν ἐστι τῶν. μετὰ ταῦτα. ?? λείπεται δὲ τῶν 35 
ὡρισμένων" ἐχεῖνα μὲν γὰρ βεβαίαν ἔχει τὴν ποιότητα, 
τὰ δὲ πρὸς τὶ οὐ πάντως" δὲ γὰρ καὶ χρηστὸν τῶν πα- 
τέρων τὸ πρύσωπον, ἀλλ᾽ εὑρίσχομέν τινας ἔλαττον φρον- 
τίσαντας τῆς φύσεως" καὶ 'τὰ μὲν πρὸς τι φύσεως ἢ 4 
σχέσεώς εἰσι, τὰ δὲ μετὰ ταῦτα τῶν τρόπων, οἷον ἄσω- 
τοι, μοιχοί. 

ww) Οἷον ἄσωτοι" ὁ μοιχὸς οὐ τῶν διὰβεβλημέ- 
νων διαβεβλημένα γὰρ τὰ μισούμενα, οὐ τὰ χολαζόμε- 
να" ὁ δὲ μοιχὸς τῶν χολαζομένων" ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο δεῖ 20 
vosiy, ὅτε μοιχὸν λέγει τὸν διὰ μοιχείαν κρινόμενον, ἀλλ᾽ 

ἐφ᾽ ἑτέρῳ πράγματι" ὡς "5 ἐπὶ τοῦ ἀριστέως μοιχοῦ; 
τοῦ ἀναϑέντος τὰ ὅπλα εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἀσεβείας κρι- 

νομένου" ἐνταῦϑα γὰρ ἡ μοιχεία εἰσῆλϑεν εἰς δικαατή- 
ριον, οὐ κρίσιν ὑπέχουσα, ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν ἐξε- 28 
ταζομένη" τὸ γὰρ ζητούμενον, εἰ ἡσέβηκεν ἢ μὴ, νόμῳ 
τῶν ἀριστέων τὴν πανοπλίαν ἀναϑείς. Τρίτην δὲ ταῦτα 
τάξιν ἔχει τὰ διαβεβλημένα, ἐπειδὴ τὰ μὲν προηγούμενα 
παραλαμβάνομεν εἰς ἀπόδειξιν χαὶ ἀγῶνας" ταῦτα δὲ 

σιρὸς χαταδρομὴν μόνον" ὃ γὰρ δύναται ἐν τοῖς προτέ- 50 

28 καὶ ex Ven. 1. adjeci. 29 Ven. 1. μετ᾽ αὑτά. . 50 

Mon. ἀπὸ τῶν. Ven.1. ἀπὸ om. 31 ὡς ex Ven. 1. recepi. 
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gei ἡ ἀπόδειξιρ, τοῦτο ἐν τούτοις ἢ. τῶν δικαστῶν πρό- 
ληψις, προμεμίσηται γὰρ τὸ πρόσωπον. 

^ ag) Τετάρτην τὰ ἡϑιχα" τῶν ἐξ ἡ ἡμετέρας im 
τηδεύσεως ὄντων τὰ μὲν μισεῖται καὶ καλεῖται διαβεβλη- 

δ μένα, τὰ δὲ γελᾶται, καὶ χαλεῖται ἡϑικὰ, τὰ δὲ οὐδέ-. 
τερον" ψιλὴν δὲ μόνην ἔμφασιν παρέχει, ὡς τὰ ὑπλὰ 
προσηγοριχά" ἰσχυρότερα οὖν τὰ μισούμενα τῶν γελωμέα 
γων, χαὶ τὰ γελώμενα τῶν ἁπλῶν" ἡϑιχὰ δὲ λέγονταες 
χαίτοι χαὶ ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις τοῦ ἤϑους ἐμφαι- 

10 vouévov, . δια τὸ ἐν τούὐτοῖϊς εὐπορίαν τινὰ τὸν λέγοντα 
ἀπὸ μόνου τοῦ ἤϑους λαιιβανέιν , τὰ γὰρ τοιαῦτα τῶν 
ζητημάτων κωμῳδίας τόπον ἐπέχει, καὶ οὐδὲν ἀγωνιστια 
χὸν συνέπάγεται, οἷον γεωργὸς μυριζομένην τὴν γυναῖκα 
ἀποπέμπει . 

18 iy) dio προσηγοριῶν' προσηγορίας φησὶ τὰ 
προσηγοριχὰ, οἷον ἄνϑρωπος, ἵππος, καὶ ἔτι τὰ μὴ χύ«- 
ρια, οἷον ῥήτωρ, φιλόσοφος, νέος, γέρων, xal τὰ τὸιαῦτα. 

ιδ) Προσώπου χαὶ πράγματος" περὶ προσώπων 
προϑέμεχος λέγειν περὶ πράγματός φησι" πεποίηηξ δὲ 

40 τοῦτο, ἐπειδὴ τὸ μὲν πρόσωπον καϑ'᾽ αὑτὸ οὐχ ὕπο- 
πίπτει χρίσει" ἔστι δ᾽ ὅτε οὐδὲ τὸ πρᾶγμα xaO. αὑτό" 

᾿ἀνοίχειον δὲ᾽ πρυσώπῳ͵ twi πρᾶγμά τι 33 συναπτύμενον, 
στάσιν ποιεῖ. 

s) Αὐτίχα ὃ Δημοσϑένης" εἰ γὰρ λίβοι τες 
35 Δημοσϑένην, καὶ πολιτευόμενον ἔλαβε xal πατέρα xol. 

ῥήτορα" εἰ δὲ χαὶ τῷ χυρίῳ τὰ «ἄλλα παρέπεται, φασὶν, 
ἔδει περὶ τούτων εἰπόντα μόνων͵ ἀρκεῖσίξαι" ἀλλὰ φᾶ- 
μὲν, ὅτι μὴ δυνατὸν τὴν τῶν διπλῶν δύναμεν πρὸ τῶν 
ἁπλῶν μαϑεῖν. 

| 50 tc) Toi ig ἐγκωμιαστικοῖς" ἱστέον, ὡς ἐπὶ τῶν 
| xvgia μόνων γρώμεϑα τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς" οὔ μὴν καὶ 

ἐπὶ 
$2 Mon. πράγματι, Scr. πρᾶγμά τι, ες 
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ἐπὶ τῶν ἄλλων" τὸ δὲ τοῖς συμπίπτουσιν, OU τοῖς tU- 
ρισχομένοις φησίν" οὐδὲ γὰρ πάντως ἐξετάξεεν 35 £xa- 
στα συμφέρει. τῶν εὑρισχομένων," ἀλλὰ τὰ κατεπείγοντα 
καὶ συμφέροντα... | 

i£) Οἷον τὸ τίς" ϑεραπεύομεν δὲ αὑτὸ τρόποις 5 
τρισίν" ἢ λογισμὸν᾽ ἀποδιδόντες, ὧν λέγομεν, ἢ ἐγκώμιον᾽ 
τοῦ ξϊπόντος ὡς ἔχει τό" 3*5 sug δὲ “ἐγώ τινος ἤχουσα 
ἀνδρὸς οὐδαμῶς αἵου τε ψεύδεσθαι,“ ἢ ἐξ ἐπιχρίσεως 
ἡμετέρας" »xal γὴ Δία οὐδὲν ἄπιστον" 35 

a) Eg ὀΐο τις αὐτός" εἰχότως᾽ τούτῳ τὴν πρώ- 10 
τὴν τάξιν ἀπένειμε". διαβεβαιούμεϑα γὰρ ἐνταῦϑα ὑπὲρ 
τῆς ἡμῶν αὐτῶν γνώμης, καὶ ἢ μίαν ἐροῦμεν ἀπολογίαν 
ἢ πολλὰς, οὐχ ἐναντιουμένας ἀλλήλαις, , ἐν δὲ τοῖς Àot- 
σποῖς στοχαζόμεϑα τῆς τῶν πεπραχότων γνώμης" οὐ “γὰρ 
δυνάμεϑα διϊσχυρίξεσϑαε,. ἐπείτοι ὑπόνοιαν xaO" ἡμῶν 15 
αὐτῶν παρέχομεν τοῦ εἰδέναι τὰ τῶν iO uy ἀκριβῶς" 
διὸ xol ἀπολογίας ἐροῦμεν πολλὰς καὶ ἀναιρετικὰς ἀλ- 

λήλων, ἅτε δηϑὲν στοχαζόμενοι. | 
9) Ὡς ὁ ϑάπτων᾽" τοῦτο οὕτως φησὶν, ἐπειδὴ οὐχ  , 

αὐτὸς ἔπλασεν, ἀλλ᾽ ἐχ τῶν παλαιῶν eine τὸ παραά- 20 

— 
y) Δευτέραν δέ" ἰστέον δὲ, ὅτι κατὰ ἕνδεκα τρό-᾿ 

πους διαιροῦσί τινες τὰ πράγματα" 7 γὰρ ἐφ᾽ οἷς εἶπέ 
τις κρίνεται , 7] ἐφ᾽ οἷς δέον εἰπεῖν oUx εἶπεν., ἢ ip οἷς 
ἑτέρου εἰπόντος ἄντικρυς εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται, ἢ ?6 29 
ἐξρ᾽ οἷς “ἑτέρου εἰπόντος οὐκ ἄντιχρυς eig αὐτὸν ἀναφέ- 

ρεται, καὶ παλιν, ἐφ᾽ οἷς ἔπραξέ τις, ἢ ég οἷς δέαν 

πρᾶξαι οὐχ ἔκραξεν, 7 ἐφ᾽ οἷς ἑτέρου πράξαντος ἄντι- 

χρὺυς εἰς αὑτὸν ἀναφέρεται, ἢ ἐφ᾽ οἷς ἑτέρου πράξαντος 
οὐκ ἄντιχρυς εἰς αὐτὸν ἀναφέρεται, ἢ ἐκ πάϑους; οἷον go. 

35 Ven, ἐξετάσϑαι... 84 Dem. Olynth. IT, p. 23. $5 

Olynth.I. p. 15. — 56 ἢ ἐφ᾽ οἷς — olx ἄγτικρυς εἰς αὐτὸν ἄναφ, 
1.26. Mon. om., recepi ex Ven. 1. 

Rhetor. V. 16 
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Ψέος πλούσιος, συνεχῶς ἀφορῶν εἰς τὴν ἀκρόπολιν δα.. 
ικρύει xol κρίνεταί τυραννίδος ἐπιϑέσεως" ἢ ἐφ᾽ οἷς χέ- 
xTyto, ὡς "Te od Δημοσϑένει εὑρέϑη εἰχὼν Φιλίππου " 
καὶ χρίνεται προδοσίας" ἑνδεκάτῃ δὲ διαφσρὰ ἡ τοῦ συμ- 

5 βουλευτικοῦ εἴδους, μηδὲν XOLVOY ἔχουσα πρὸς τὰρ εἰρη- 
μένας" γελοία δὲ ἡ τοιαύτη διαίρεσις" πᾶσαι γὰρ αὗται 
ὑπὸ τὰς ἐχτεϑείσας rous TQ τεχνογράφῳ ἄγονται" εἴτε 
yap ἐν λόγοις eii τὰ ξητούμενα, εἴτε ἐν ἔργοις, s*toa- 

γματα χαλεῖται" ὅσα γὰρ μὴ πρόσωπα, ταῦτα πράγμα- 
40 τα ὀνομάζονται. . ᾿ 

δ) Teienv, & μεταξύ" μεταξὺ εἶπε διὰ τὸ Xot-. 
viplary ἔχειν αὑτὸ καὶ διαφορᾶν ἑκάτερον" πρὸς μὲν 
οὖν τὸ δεύτερον κοινωνίαν μὲν ἔχει, καϑόσον ἔχά- 
τερον ὑφ᾽ ἑτέρου πέπῤαχται" διαφορὰν 37 δὲ, ὅτι τὸ 

45 μὲν ἄντιχρυς εἰς αὑτὸν μεταφέρεταε, τὸ δὲ οὐχ ἄντι- 
xQug* πρὸς δὲ τὸ πρῶτον, κοινωνίαν μὲν, ὅτι ἑκάτερον 
Out τῶν ἀποδοιχτιχῶν σημείων χατασκχευάξεταε, διαφο- 
ρὰν δὲ, ὅτι ἐχεῖνο- μὲν προσεχῆ £ye τὰ σημεῖα, τοῦτο 
δὲ οὐχ οὕτως » ἀλλ᾽. ἔξωϑεν λαμβανόμενα. “Ανειλέγουσι 

80 δέ τινες πρὸς τοῦτο" εὑρίσκεται γὰρ, φασὶν, ἐν τούτῳ 
τὸ σημεῖον αὐτὸ τὸ ἀποδειχτικχὸν - -ἀφανές" ἐξ ἀφανοῦς 
δὲ ἀφανὲς οὐχ ἂν πιστωϑείη" ἀλλά φαμεν, ὡς οὐκ ἐνγ- 
ταῦϑα ᾿μόνον ὁρᾶται τοῦτο, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ συγχατα- 
σχευαξομένου. στοχασμοῦ τὸ πρῶτον σημεῖον ἀφανές" τὰ 

26 02 ἐξ αὐτοῦ, τουτέστε τὰ τούτου κατασχευασειχα, (pavt- 
ρα" οὕτω καὶ ἐπὶ τούτου τὸ μὲν πρῶτόν ἐστιν ἀφανὲς, 
τὰ δ᾽ ἑξῆς φανερά, οἷον ἐδωροδόχησας. oriens". τῷ 
δήλον; Περιχλῆς ἔγραψεν εἰς δέον ἀνηλωκέναι πεντήχον- 
τα τάλαντα" τοῦτο ἀφανὲς τὸ σημεῖον’ τὰ δὲ τούτου 

30 χατασχευαστιχὰ φανερὰ, οἷον φίλος γὰρ ἦσϑα τῷ Πε- 
ρικλεῖ, χαὶ τοὺς αὐτοῦ οὐχ ἐδήωσας ἀγρούς" ταῦτα γὰρ 

57 διαφορὼν᾽ δὲ usque ad σημείων κατασκευάζεται Ven. 1. om. 
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πάντα φανερά τε xci ἀνγαμφίλεχεα" δόξειε δ᾽ Gv. μηδὲν 
διαφέρειν τῆς πρώτης τάξεως͵ TX πεπραγμένα" τῷ —oyt- 
δάμῳ" οἷον ὅτι μὴ τοὺς καρποὺς τοῦ Περικλέους ἐδήω» 

gs" τοῦτο γὰρ τὸ ὑπ᾽ αὑτοῦ πεπραγμένον" ὁ ὃ γὰρ αὐτός 
ἔστε xol πεπραχὼς καὶ κρινόμενος" φαμὲν οὖν, ὡς εἰ δ 

᾿ μὲν, ἐξ ὧν ὁ ̓ Αρχίδαμος ἔπραξεν, ἐχρίνετο, εἶχεν ἂν λό" 
γον" νῦν δὲ οὐχ ἐξ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ὁ Περικλῆς ἔγραψε, 
δώρων φεύγει" 58 xal τούτου σημεῖον, ὅτι μὴ τοὺς ἐκεί- 
vov χαρποὺς ἐδήωσε᾽ γίνεται γοῦν τὸ τρίτον εἶδος τοῦ- 
τὸ, ἐξ ὧν ἂν αὐτός τὸ χαὶ ἕτερος πράξωσι, διὸ καὶ χα- 49 
τὰ τοῦτο μεταξὺ ἐχείνων λέγεται εἶναι, ὡς καὶ ἀμφοτές 

Quv μετέχον. “ . 
4) Διὰ δὲ τὰ ἄλλα" οἷον διὰ τὰς φιλίας, διὰ 

τὴν διατριβὴν 39 τὴν ἐν τῷ Ισϑμῷ, διὰ τὸ μὴ δῃῶσαι 
τοὺς ἀγροῦς. ες 43 

€) Καὶ σὺκ ἀγνοῶ yt πρὸς Μινουκιανὸν &fto- 

τείνεται λέγοντα, δύνασθαι &yos στοχασμὸν ἀτελῆ d- 

πλοῦν, ἀπὸ προσώπου μόνον ἐξεταζόμενον μὴ κρινομέ- 
ψον τοῦ πράγματος, ὅπερ Ἑρμογένης οὗ παραδέχεται, 
ἀλλὰ διιλοῦν μὲν εἶναι λέγει ἀτελῆ, ὅταν.τὰ πράγματα 40 
ἐξισάζωσιν, ἁπλοῦν δὲ οὐδαμῶς. ᾿ 

ὃ Θαυμάξω δέ" κατὰ συλλογισμὸν δείχνυσιν, 
ὅτε καὶ τὸ ἀφανὲς πρᾶγμα ἐξετάζεται, εἰ συνέστηκε γὰρ, 
φησὶ, τὸ ζήτημα, ἀπολογίαν ἕξει ὁ ἄσωτος, εἰ δὲ ἀπο- 
Aoylay , καὶ μεεάϑεσιν αἰτίας ἐρεῖ, εἰ δὲ τοῦτο; καὶ τὰ 28 

ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους συνέχει, εἰ δὲ τοῦτο, συνέστηχϑ 
τὸ πρᾶγμα, xal ἄλλως" ἐπειδήπερ ἐν τοῖς ζητημασίν εἰσι 
μὲν ^* χειάλαια προσωπιχὰ, εἰσὶ δὲ καὶ πραγματικᾶ, 
ὧν ἔστι καὶ ἡ τῆς αἰτίας μετάϑεσις, ϑαυμάζω, εἰ τὸ τοι» 
οὔταν χεφάλαιον ἀποδοίη tig, μὴ κρινομένου τοῦ πρα- 80 

γματυς. 

88 Ven.i, φεύγει. Mon, φεύγειν. 89 Ven. 1. τριβήν. 40 
μὲν ex Ven. 1. adjeci, ΄ 

16.. 
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y) Ἐνταῦϑα γὰρ malu ** τὸ πάλιν οὐκ ap- 
γὸν χεῖται, δηλοῖ γὰρ, ὅτε ὥσπερ ἀνωτέρω ἐν τῷ δύο 
γέοι πλούσιοι, εἰ ἐπί τῳ χρίνοιεν ἀλλήλους, τὰ πρόσω- 
πα ἐδείκνυτο ἀνεξέταστα, οὕτω χἀνταῦϑα τῶν προσώπων 

ὃ ἐξεταζομένων, τὰ πράγματα διὰ τὸ ἰσάζειν οὐχ ἐξεταάζε- 
ται. “Σημείωσαι δὲ, ἐν μὲν τῷ εἰπεῖν, τὰ συνεστῶτα," 
τὰ εἰς τὰς δεχατρεῖς στάσεις ἀναγόμενα ξητήματα ἡνί- 
Baro iy δὲ τῷ *? xoi τὰ διαιρεῖσθαι δυνάμενα“ τὰ ἐγγὺς 
ἀσυστάτων, ἅτινα μελδεῶνται μὲν καὶ διαιροῦνται, - 

10 οὐ συνίστανται" ἐν δὲ TQ ,ῦσα ὅλως μή συνέστηκε," 

πάντη ἀσύστατα, στε τοῦτο λέγει, ὅτι ἡ τῶν MM 

πων καὶ πραγμάτων διδασχαλία εἰς τὰ τρία ταῦτα συμ- 
βαλλεται, sig. τὲ τὴν τῶν συνεστώτων, χαὶ εἰς τὴν τῶν 

ἀσυστάτων, καὶ εἰς τὴν τῶν μέσων ἤγουν τῶν ἐγγὺς 
15 ἀσυστάτων διάγνωσιν. Καταχρηστικὼς ἐνταῦϑα τὰ ἀσῦ- 

στατα xol τὰ ἐγγὺς ἀσυστάτων ὀνομάζει ζητήματα. xv- 
οίως τῶν συνεστώτων μόνων τούτῳ χαλουμένων τῷ ὀνό- 
ματι" τὰ 7ὰρ παρὰ ταῦτα προβλήματα οὐ χύρια" χα- 
ταχρηστικῶς δὲ xai. ξητήματα λέγεται- Τὰ μὲν γὰρ 

2οῆτοι ἄμφω" τὸ ἁπλῶς πολιτικὸν ὁρισάμενορ ζήτημα ) 

vUV τὸ συνεστὼς οἱονεὶ μόνον ὁρίξεται, ὥσπερ ἐκεῖ τὸ 

ἁπλῶς πολιτιχὸν ὁρισάμενος, ζήτημα ἀπὸ τῶν παραχει- 

μένων διὰ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦτο διήρει" ταῦτα δὲ ἦσαν 
τά τὲ ἰατρικὰ καὶ γεωμετριχὰ xol τὰ κατὰ φιλοσο- 

25 φίαν καὶ τὰς ἄλλας ἐπιστήμας καὶ τέχνας ὀνομαζόμενα 
ζητήματα, οὕτω xol νῦν τὰ συνεστῶτα τῶν πολιτικῶν 

ὁριζόμενος ζητημάτων ἀπὸ τῶν παρακειμένων διὰ τοῦ 

ὁρισμοῦ διαστέλλει ταῦτα, τὰ δέ εἰσι' τὰ πάντη ἀσύστατα. 
α) Καὶ ὅσα μὴ συνέστηχεν" προβλήματα δη- 

30 λονότι, οὐδὲ γὰρ ζητήματα καὶ αὐτά. 
8) Τὰ μὲν γὰρ 20r ἄμφω" ὁ μὲν Μινουχια- 

41 'Tota haec sectio in Ven. 1. deest. 42 τῷ abest a cod. 

4 γὰρ ex Ven. 1. inserui. 
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νὸς τρεῖς τῶν ξητημάτων παραδέδωκε τρόπους" αἴτιον, 

συνέχον χαὶ χρινόμενον" ᾿αἴτιον μὲν τὸν κατήγορον ὀνό- 

μάξων, αὐτὸς γάρ ἐστιν ὃ παρέχων. τὴν ἀφορμὴν τῇ 

γραφῇ᾽ συνέχον δὲ τὸν φεύγοντα, ἐξ αὐτοῦ; γὰρ συνέχέ- 

ται τὸ brune κρινόμενον δὲ τὴν Vno τῶν διχα- 5 

στῶν, αὐτὴ. yaQ ἐστιν ἡ χρίνουσα. Ὁ δὲ ̓ ξρμογένης 

τέσσαρας τόπους τῶν συνεστώτων τιϑέμενος ἅμα Ór 

αὑτῶν καὶ τὰ μὴ συνεστῶτα διδάσκει" καὶ πρῶτος μὲν 

τρόπος, ὅτι ἢ) πρόσωπον ἐστιν ἢ πρᾶγμα τὸ χρινόμε- 

γον" δεύτερος, ἡνίχα ἑκάτερος τῶν ἀντιδίχων πιϑανοὺς 10: 

ἔχει λόγους καὶ ἰσχυρούς" τρίτος, “νίχα μὴ παρὰ τοῖς 

δικάζουσι προειίληπται" τέταρτος, ἡνίχα μὴ τὸ πέραρ 

ἀδύνατον. Διὰ. μὲν οὖν τοῦ ? εἰπεῖν ,χαὶ πρόσωπον 
χαὶ πρᾶγμα," ἀντιδιέστειλε τὰ ἐξ ἑνὸς μέρους ἀσύατα- 
τα, διὰ δὲ τοῦ, ,,Ἶ τὸ ἕτερόν ye," τὰ ἐξ ἀμφοῖν ἀσύ- 15: 

στατα, διὰ δὲ τοῦ ,,(ἐξ ἑχατέρου μέρους“ τὰ μονομερῆ. 

καὶ τὰ ἀπερίστατα, καὶ τὰ ἑτεροῤῥεπῆ, διὰ δὲ τοῦ 

»»σὰν τῷ πιϑανὼ “ τὰ ̓ ἀπίϑανα, διὰ δὲ τοῦ ηδιαφόρουφ“, 

τὰ ἀντιστρέφοντα, διὰ δὲ voU , πίστεσιν ἰσχυροὺς ,“" τὰ 

ἀδύνατα χαὶ τὰ χακόπλαστα' καὶ γὰρ xci ταῦτα ἀδύ- 20 

γατα, κατὰ ϑανόντων τὴν χατηγορίαν ἐπάγοντα, διὰ, 

δὲ τοῦ,, μὴ προειλημ μμένου “ τὸ προειλημμένον τὴ κχρίσει 

καὶ τὸ ἄδοξον. καὶ γὰρ xol? τὸ ἄδοξον, εἰ χαὶ "i Toig 

δικασταῖς προδιέγνωσταε, ἀλλὰ τῇ γνώμῃ, καὶ πρὸ δια- 

γνώσεως παρ᾽ αὐτῶν τὸ πρᾶγμα μεμίσηται, xol ἅμα τῇ 25 

εἰσαγωγῇ τοῦ δικαστηρίου ἐχβαλλεται" διὰ δὲ τοῦ » δὺυ- 
γάμενόν τὸ πέρας λαβεῖν" τὸ ἄπορον. 

y) Καὶ πρόσωπομ' τοῦτο διὰ τὸ΄ ἀπερίστατόν 
φησιν, ὃ χαὶ προσώπου χαὶ πράγματος ἐλλιπές ἐστιν, 
οἷον φόνος γέγονε, καὶ χρίνεταί τις. 50 

0) Ἢ τὸ ἕτερόν ys' δοκεῖ ὁ “Ἑρμογένης ἐναντιοῦ- 

2 Ven. 1. 10. 3 xai ex Ven. 1. adjeci. 
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σϑαι ἑαυτῷ, ἀνωτέρω μὲν εἰπὼν, μὴ δύνασθαι συστῆναι 
ζήτημα ἄνευ πράγματος, γυνὶ δὲ δίχα. θατέρου , τουτ- 

ἐστιν ὁποτερουρῦν, προσώπου δηλονότι. ἢ πράγματος, 
συνεστάναι" ἔστιμ ovr εἰπεῖν, ὅτι 5 τὲ ἕτερον ὠὡρισμέ- 

δνον ἐπὶ τοῦ προσώπου μόνου ληπτέον, ὅπεῤ ἐστὶν ἐπὶ 
τῶν ἁπλῶν, ἢ εἰ ̂  ἐπ᾿ ἀμφοτέρων δίναταε νοεῖσθαι, ἐπὶ 
τῶν ϑιπλῶν, ἐν οἷς ἐξισάξει μόνα τὰ πράγματα, vonriov. 

| €) Καὶ πρῶτόν γε" ὥσπερ ἐπὶ τῶν προσώπων ἐκ 
ἐῶν ἰσχυροτέρων ἤρξατο καὶ προῆλθεν. én τὰ ἀσϑενέστε- 

(90€, οὕτω καὶ ἐνταῦϑα ἐκ τῶν μάλλον. ἀσυστάτῳν ἤρξα- 

το" ταῦτα͵ γὰρ μᾶλζον ἰσγυρότέρα, καϑὸ ἀσύστατα, καὶ 
'χατέληξεν εἰς τὰ ἐγγὺς ἀσυστάτωμ, καὶ ἐν αὐτοῖς δὲ 
τοῖς ἀσυστάτοις ἤρξατο ix τοῦ μογομεροῦς , ἐν ᾧ τὸ 
πᾶν, τῆς δυνάμεως ὁ χατήγορος ἔχει, χαὶ χατέληξεν εἰς 

48: τὸ ἀπερίστατον, ἐν ᾧ ἰσχυρὸς μὲν ὁ ἀπολογούμενος, τῷ 

, δὲ κατηγόρῳ οὐδεμία ἰσχὺς, τὰ δ᾽ ἄλλα “μέσον εἰσάγει, 
. àv οἷς ὑφ᾽ ἑαυτῶν 0 τε χατήγορος xol ὃ κατηγορούμε- 
vog ἁλισχόμενοι φαίνονται. (Eni δὲ τῶν ἐγγὺς ἀσυστά- 
των ἀπὸ tov? ἑτεροῤῥεποὺς μὲν ἄρχεται, ἐν ᾧ ἧττον ὁ 

40 ἐναγόμενος δύναται, εἰς δὲ τὸ Ζῇ κρίσει προσελῃριμένον 

“χαταπαύει τὸν λόγον. 

c) Tó μονομερές" εἴδη γενιχώτατα τῶν ἀσυστα- 
των Óvo* ἢ γὰρ τὰ ἐναργῇ καὶ αὐτόϑεν πρόδηλα oV ζη- 

τεῖτας, ὡς ἐν ἡμέρᾳ οὐ ζητοῦμεν, εἰ ἡμέρα ἐστὶν, ἢ τὰ 
35 ἀδύνατα εὑρεϑῆναι, οἷον οἱ ἄρτιαι, οἱ ἀστέρες, λοιπὸν 

ἐκεῖνα λείπεται εἶναι ζητήματα, G ὁ χαϑ᾽ ἑαυτὰ μὲν 
ἄγνωστά ἐστιν". ἀπὸ δὲ ζητήσεως εὑρεϑῆναι δύναται. 

t) To ἐξισάξον διάλον᾽" xol γὰρ καὶ ἐν τούτῳ, 

καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἀσυστάτοις, ἐὰν τι τῶν περιστατι- 

$0 χῶν προρτεϑῇ, ζήτημα γίνεται, διὸ καὶ διόλου εἶπεν. 
y) Τρίτον κατὰ τὸ ἀντιστρέφον" διαφέρει 

- 4 si abest a Ven. I. 5 τοῦ ex Yen, 4, adjeci. 6 à 
Mon. om., recepi ex Ven, 1. | 
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τοῦτο ταῦ ἰσάζοντος, τῶν ἀντιδίκων ἐπὶ ἀμφοτέρϑις τοῖς 

ἀλλήλων χρωμένων λόγοις κατὰ τὸν χρόνον" ἐχεῖ μὲν γὰρ 
κατὰ τὸν. αὐτὸν ἐλέγχεται χρόνον ὑφ᾽ ἑαυτοῦ, ἐνταῦϑα 
δὲ $g ἑαυτοῦ uiv, ἀλλ᾽ ἐν διαφόροις χρόνοις. 

8) Τέταρτον κατὰ τὸ anógov' ἄπορον xaAqU- ὅ 
μὲν τὸ τοιοῦτον, xaitou καὶ τῶν ἄλλων ἀπόρων ὄντων, 

ὅτε δύα τινά ἐστιν ἐν τοῖς λόγοις, τὰ μὲν χκατασχευαστί- 

κὰ τῶν ἡμεκέρων, τὰ δὲ ἀνατρεπτικὰ τῶν ἐναντίων. Ey 

μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις τῶν χατασχεναστικῶν ἡ ἀσϑένεια 
ποιεῖ T0: ἀσύστατον", OV δυνάμεϑα γὰρ κατασχευάσαι ἐν 10 
ἐκείνοις τὰ οἰκεῖα" ἐν δὲ τούτῳ οὐ μόνον τις τὰ οἰχεῖα 
δύναται 7 κατασχευάξειν, ἀλλὰ xol τὰ ἐναντία, ὧν fov- 

λεται, ꝰ πάντως χατασχεένάξει, 2. E 
LI 

.) Κατὰ τὸ ἀπέϑανον᾽" ἀπίϑανόν ἐστιν, ᾧ 5 μὴ 
δυνατὸν τὴν ἱστορίαν ἐναντιοῦσϑαε' εἰ δὲ καὶ κατηγο- 1b 

or" “Σωχράτης, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀσεβείς, οὐχ ἐπὶ πορνείᾳ" σώ- 

qoovog γὰρ παρὰ πᾶσιν ἐχέχτητο δόξαν, . Τὸ δὲ ,, εὐ 

“Σιφνίους," τὸ Δημοσϑενικὸν 1? jte grav" ἐκεῖνος γάρ - — 

quo: »ὗσπερ γὰρ *! ἀδύνατον «Σιφνίοὺς 7 Μαρωνεί- 
τας περὶ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀρχῆς βουλεύεσϑαι," εἶτα 10. 

ἐπειδὴ τοῦτο εἶδεν ἀμφιβαλλόμενον , ὡς δυνατὸν τῷ γρό- 

γῳ ποτὲ γενέσθαι" καΐτοιγε αὐτὸς mui. τῆς τοτὲ χατα- 

στάσεως αὐτῶν λέγει, ἐπήγαγε τὸ, »ἢ τὸν Πύϑιον ψεύ- 

deoa." 
. 

ια) Κατὰ τὸ ἄδοξον" ἄδοξον τὼ καχύδοξον καὶ 35 

αἰσχρὸν, οὔτε γὰρ προβαλεῖται πίστιν ἀνὴρ προαγωγὸς 
τῆς αὑτοῦ γυναιχὸς, οὔτε δικαστὴς σώφρων ἂν εἴη, ὃς 
οὐχὶ xoi πρὸ τῆς κρίσεως αὐτὸν καταλεύσει- 

7 Mon, οὗ δύναται. Ven. 1. οὗ om, 8 Ven. f£, βούλεται. 
Mon. βούλονται. 9 Ven. 1, e. Mon. 9. 40 περὶ σγυντάξ. 

P. 176. εἰ μὲν οὖν Σιφνίοις" ἢ Κυϑνίοις ἤ τισιν ἄλλοις τοιούτοις 

᾿οὖσι συνήδειν ὑμῖν, ἔλαττον φρονεῖν συγεβούλενον ἂν. 41 yop 

Ven. 1. om. - 
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AB) Κατὰ τὸ ase ρέστατον᾽ ἀπερίστατον λέγε- 
ται καίτοι xal πρόσωπον ἔχον χαὶ πρᾶγμα, διὰ τὸ τὴν 
αἰτίαν λείπειν, αὕτη γάρ ἐστι τὸ χυριώτατον τῶν méQu- 

στατικῶν καὶ συνεχτικώτατον" ὅϑεν δὴ xol γρῶμα s 
5 μετάϑεσις Τῆς αἰτίας λέγεταε, ἢ γὰρ αἰτία ἐστὶν ἡ 
χρωννῦσα τὸ ζήτημα, καὶ τοιόνδε ἢ τοιόνδε ποιοῦσα, 
Ἰστέον δὲ, ὅτι τριῶν ὄγτων περὶ ἕχαστον !? τῶν πρα- 
μάτων, χρήσεως, δόξης καὶ φίσεὼς, τὰ μὲν δύο τῷ 
ῥήτορι ἀπονενέμηται,- ἡ δὲ φύσις τοῖς φιλοσόφοις" τῶν 

40 δὲ παρὰ τοῖς ῥήτορσι χυριώτερον LU χρῆσις ; ἐπειδήπερ 
ἐξ αὐτῆς xol. L δόξα προέχυψεν᾽ εἰ γὰρ τὰς φύσεις οὐχ 
ἐπιξητοῦσι τῶν πραγμάτων, ἐχ τῆς χρήσεως οἶμαι τόδε 

τι νομίζουσι περὶ τοῦ πράγματος" διὸ xol πρῶτον τὸ 
ἄπορον ἔταξεν, ἀπὸ γὰρ τῆς χρήσεως εἶχε τὴν βλάβην" 

15 δεύτερον δὲ τὸ ἀπίϑανον, ὅπερ ἐστὶ τῆς δόξης, τρίτον 
δὲ τὸ ἀδύνατον, ὅπερ ἐστὶ τῆς φύσεως. 

c) Ἐγγύς" καλῶς τὸ ἐγγὺς προσέϑηκεν, οὐ “γὰρ 
τελέως ἀσύστατα ἔστιν, ἀλλ᾽ ἐγγὺς μὲν ἀσυστάτων, με- 
λετώμενα δὲ ὅμως" μελετώμενα δὲ εἰπε διὰ τὸ μὴ ἐπ᾽ 

20 αὑτῆς τῆς τῶν πραγμάτων ἀληϑείας τὴν ζήτησιν γίνε- 
σθαι, γελοῖον γὰρ ἂν ἤν, ἀλλὰ Ao) γῳ μόνον γυμνασίας 

ἕνεχα μελετάσϑαι, ταῦτα δὲ τὰ τρία εἴδη αὐτὸς ἐπε- 
νόησεν. 

| P) Τὸ ἑτεροῤῥεπές. ἑτεροῤῥεπὲς λέγεται, ἐπει-- 

25 δὴ ϑάτερον μέρος πλεονεχτεῖ, ἐχ μεταφορᾶς τῆς πλά- 
στιγγος" ὃ μὲν γὰρ κατήγορος φήσει, ὅτι οὗ τιμὴ, 
ἀλλὰ τιμία καὶ Aouodiov xol Aoioroꝝeirovo τῶν TU- 

φαννοχτόνων, τὸ τὸν τύραννον δι᾿ ἐκείνων σώζειν" ὁ δὲ 

᾿ἀπολογούμενος τούτοις ἀντιλέγειν οὐχ ἔχων ἐπὶ τὸν τῶν 

50 δἰχόνων μόνον καταφεύξεται νόμον. 
y) Τὸ κακόπλαστον" τοῦτο τοῦ ἀδυνάτου 1". 

12 Ven. 4. ἑκάστο. 45 Ven. 4, τοῦ ἀδυγάτον. Mon, τὸ 
. ἀδύνατον. | 
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διαφέρει τῷ χρήνῳ μόνῳ, παρὰ γὰρ τὸν χρόνον ἐστὶ τὸ 

ἁμάρτημα" ἀλλ᾽ οὐχ ὡς ἀδύνατον τῇ φύσει πλάττεται" 
φύσει γὰρ ἀδύνατον, ὅτε βούλεται ᾿4λέξανδρος εἰς ἤτ 

stE&Q0Y μεταϑεῖναι τὰς νήσους. 

9) Καὶ τὸ προδιληήμμένον'᾽ δητεῖται διατὶ τὸν δ 
ὅρον ἐχτιϑέμενος τοῦ ζητήματος, καὶ εἰπὼν, ὅτι τὸ μὴ 

σπροειλημμένον συνέστηκε , νῦν αὐτὸ εἰς τὰ μεταξὺ τέτα- 

χε΄ καὶ λέγομεν, ὅτι δύναται χαὶ ̓ ἀσύστατον εἶναι xol 

συνεστηχός" ἀσύστατον. μὲν , ἐὰν ἐν αὑτῇ τῇ πόλει xpi- 
νηται, καϑ'᾽ ἣν γέγονεν ἡ δὐεργεσία, οὐδεὶς γὰρ χατα- 10 

ψηᾳίσεται, 34 συνιστάμενον δὲ, ἐὰν ἐν ἑτέρᾳ πόλει 7 

κρίσις d ἔστι δὲ τῶν ἐμμέσων, ὅτι x&y ἀλλαχοῦ χρίνη- 
ται, οὗ πάνυ χκαταψηφιοῦνται τῆς γυναιχός. ᾿Διαφέρεε 

δὲ. ἀντιστάσεως, ὅτε ἐν μὲν ἐχείνῃ ὁμολογεῖται τὸ ἔγ- 
xAxua* ἀντεισφέρεται δὲ μεῖζον εὐεργέτημα" ἐνταῦϑα δὲ is 

οὖχ ὁμολογεῖται" κἀκεῖ μὲν γὰρ καὶ τὸ ἔγκλημα καὶ τὸ 
εὐεργέτημα 7 ἄμφω δημόσια, ἢ ἄμφω ἐδιωτιχά " ἐνταῦ- 

Da δὲ τὸ μὲν ἔγκλημα ἰδιωτικὸν, τὸ δὲ εὐἐργέτημα δη- 

μόσιον. ᾿ἱστέον δὲ, ὅτι τὸ προειλημμένον τῇ χρίσει 5 

σερὶ πρόσωπον γίνεται 7 περὶ πράγμα" τὸ MV οὖν πε- 20 

οἱ τὸ. πρόσωπον τὸ ἀπίϑανον ἔστι, τὸ δὲ περὶ τὸ πρᾶ- 

γμα τὸ προδιλημμένον, διὸ ἐχεῖνο μὲν ἐν τοῖς ἀσυστά- 

τοις ἐτάχϑη , τοῦτο δὲ ἐν τοῖς ἐμμέσοις " ὅτε καὶ τοῦτο 

ἱστέον, ὅτι τὸ μὲν ἑτεροῤῥεπὲς ἀσϑενέστατόν ἐστι τῶν 

μετ᾽ αὐτὸ, κινδυνεύεδι γὰρ εἶναι μονομερὲς , τῶν δὲ μετ᾽ Ἂς 

αὑτὸ ἀσϑενέστερον τὸ χωκόπλαστον τοῦ προειλημμένου. 

τὴ μὲν γὰρ εἰς ἑαυτὸ βέβλαπται, τὸ δὲ εἴς τε τῶν Eb-- 

οϑεν, οἷον τὸν δικαστήν. ! 

£) Τάχα δ᾽ ἂν καὶ παρὰ ταῦτα" ἱστέον, ὅτε 

χαὶ ἕτερά τινες ἀνεπλασαντο" ἀνάγεται μέντοι καὶ ταῦ $0 

τα εἰς τὰ εἰρημένα" τὰ δέ" εἶσι τὸ πάντη φανερὸν, οἷον 

14 Ven. 4. καταψηφίσηται. 
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εἴ τις ἀπροφασίατως ἐγκαλῶτο φόνου ἢ χλοπῆς " τοῦτο 
δὲ ὑπὸ τὸ ἀπερίστατον ἀναφέρεται" ἕτερον τὸ ἀναχόλου- 
Oor, οἷον εἴ τις ὑβρέαας χατηγοροῖτο χλοπῆς" ἀπερίατα- 

τον δὲ καὶ τοῦτο" ὅσον γὰρ sg κλοπὴν, οὐδεμίαν αἐ- 

p τίαν εἰσήνεγκεν, ὃ χατηγορούμενος" ἕτερον τὸ ἀπρεπές " 
olov ἠράσϑη τις παῖς τῆς ἑαυτοῦ μητρὸς, συνεχωρήϑη 

᾿ς παρὰ τοῦ πατρὸς συγγενέσϑαι αὐτῇ, x«l χρίνεται παρὰ 

᾿ τοῦ πατρὸς ἀϑεμιτοπραξίας ὁ παῖς" καὶ τοῦτο δὲ ταῦ- 
τὸν τῷ ἀδόξῳ" ἕτεροι δὲ προστιϑέασι ταῦτα" τὸ πάντη 

40 δήλομ, οἷον πατὴρ φονεύσας τὸν υἱὸν χρίνεται, ἔστε δὲ 
ταὐτὸν τῷ μονομερεῖ τὰ πάντῃ ἄδηλον, οἷον πατὴρ tie 
ἐτελεύτησεν ἐπὶ δυσὶ παισί" τελευτῶν δὲ ϑατέρῳ τῶν 
υἱῶν εἰς ὦτα διειλέχϑη" καὶ ἀπαιτεῖ ὁ ἕτερος ϑησαυρὸν» 
τὸ δέ ἐστι ταὐτὸν τῷ ἀπεριστάτῳ᾽ τί γὰρ 5. σημεῖον 

15 τοῦ ϑησαυροῦ" τὶ δὲ, δὲ διειλέχϑη; 16 γὰρ σημεῖον τοῦ 
ϑησαμροῦ τόδε" δὲ διεελέχϑη, φυλάττεσθαι τὸν ἀδελφὸν, 
ὡς ἐπιβουλεύοντα" ἕτερην TO ἀχρώματον ἀναπολόγητον, 
οἷον νόμου ὄντος παρϑένους καὶ χαϑαρὰς εἶναι τὰς ες 

θείως, ἱέρειά τις εὑρέϑη.,. ἀτόχιον φοροῦσι xal χρίνεξαι, 
80 xci τοῦτο ὑπὸ τὸ μονομερὲς, οὐ γάρ ἕξει τι λέγειν ἱέ- 

θεία" ἔτι τὸν προχαδειλέτην xol πρέονα" οἷον χατὰ τὸν 
«Αἰγύπτιον μῖϑον γυνὴ ἔχουσα παιδίον ἐβάδιζε πρὸς ταῖς 
ὕχϑαις τοῦ ποταμοῦ" ταύτης κροχόδειλος ἀφείλετο τὸν 

παῖδα, καὶ προστίϑησιν, ὡς εἴπερ τἀληϑὲς ἐρεῖ, ἀπολή - 
35 ψεται τὸν παῖδα" ἡ δὲ ἔφη, οὐκ ἀποδώσεις" καὶ ἀξιοῖ 

τὸ παιδίον ἀπολαβεῖν" καὶ αὖϑις ὑπὸ λῃσταῖς ἐγίνετο 
μάντις ἔγων ϑυγατέρα" ταύτην ἀφείλοντο ἐχεῖνοι, καὶ 
ὑπισχνοῦνται τἀληϑὲς λέγοντι ἀποδώσειν τὴν ϑυγατέρα" 

6 δὲ, ὡς οὐχ ἀποδώσουσιν ἀπεχρίνατο, xoh ἀξιοῖ ταύτην 

80 ἀπολαβεῖν" χροχοδειλίτην μὲν σὺν τὸ πρόβλημα καλοῦ- 

δι διὰ τὸν χροχόδειλον, πρίονα δὲ, ὅτι, ὡὸπὲρ *5 ἐχεῖνος 

. 15 Τί γὰρ σημ. τοῦ Ono. τί δὲ, εἰ διειλέχϑη Mon. om., re- 

cepi ex Ven. 2. 46 Ven. 4. ὥσπερ. Mon. ὅπερ. 
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τῶν τεμνομένων σωμάτων ἀντέχεται, οὕτω καὶ ἐν τούτῳ 
ἀλλήλων ei προτάσεις ἀντέχονται ; »αἱ τοῦτο, δὲ ταὐτὸν 

τῷ ἀπόρῳ" ἔτε ἦϑος xel μάχην, οὕτω χαλούμενον ὑπ᾽ 
αὐτῶν" oio» πλούσίος xo πένης ἐχϑροὶ τὰ πηλιτιχὰ 
πρεσβεύειν ἐχρίϑησαν' νόμου πελεύοντος μὴ συμπλεῖν τοὺς κ5 
πρέσβεις, ναυαγίῳ περιπεσὼν. ὁ πένης ἀξιοῖ δεγϑῆναι ἐπὶ 
τῆς νεὼς, ἐφ᾽ ἧς ὁ πλούσιος ἔπλει" ὃ δὲ αὐτὸν οὐχ ὑπ- 

εδέξατο, καὶ τελευτήσαντος χρένεται δημοσίων ἀδικημά- 

τῶν" τοῦτο μὲν ovy σχεδὸν καὶ συνεστηχός ἐστι. Καί 
τινες αὑτὸ μετάστωσιν νεγαμίκασιν, ἐπὶ. '7 τὰν vóuoy 10 
ἄγοντες TOU πλουσίου τὴν αἰτίαν, xol καλῶς ἂν ἔλεγον, 
εἰ μὴ πρόσωπον προείληπτη᾽ ἀνάγεται οὖν ἐπὶ τὸ προ- 
εἰλημμένον" προείληπτο γὰρ, ὅτε ἐχϑροὶ τὰ πολιτιχά. 
ἕτερον τὸ χατὰ καχοήϑειαν" οἷον νόμος, τὸν νόϑον ἐξ 
ἴσου τῷ γνησίῳ χληρονομεῖν, διανέμειν δὲ τὴ» οὐσίαν 45 
τὸν γνήσιομ᾽ ἐτελεύτησέ τίς ἐπὶ παιδὲ γνησίῳ καὶ νόϑῳ 
àx δούλης. Διανέμων ὁ γνήσιος τὴν οὐσίαν ἐν μιᾷ ϑεὶς 
μοίρᾳ" τὴν τοῦ νόϑου. παιδὸς μητέρα, τὰ ἄλλα πάντα 

ἐν τῇ ἑτέρῳ pa καὶ κρίνεται χαχδηϑείας" ἀλλὰ χαὶ 

τοῦτο ὑπὸ τὸ ἑτεροῤῥεπὲς ἀνάγομεν" ἐντεῦϑεν οὖν δῆ- 34 

λον, ὡς & καὶ τε ἕτερον προσεξευρεῖν δυνηϑείη τις, εἰς 

τὰ προανατεταγμένα τῷ τεχνικῷ ἀναχϑήσεται᾽ ζητοῦαι 
δ᾽ ὅμως τινὲς. πῶς, εἴπερ - εἴδη τινὰ ἐλλείποντα ἠπίστα- 

το, μὴ ζητήσας προσέϑηχε" χαὶ φαμὲν, ὅτι πρῶτα μὲν ᾿ 
᾿ oU πάντᾳ πιστεύει τῇ ἑαυτοῦ quas, ἀλλ᾽ ὑποπὲεύει, καὶ ἃς. 
παρ᾽ ἑτέρων ἄλλα τινὰ ἐπινοηϑῆναι οἷόν τὸ εἶναι" ἔπει- ' 
τα τὰς μὲν ἀρετὰς. ὁρίζομεν, ai: δὲ xaxa, ἀπεριόρίστοι" 
οὕτως οὖν τὰ μὲν συνεστηχότα περιορίζει, τὰ δὲ. ἀσύ- 
στατα ἐνόμισε μὴ πάντῃ περιορίζεσϑαι. 

e) Εἴδους γὰρ ἕνεκα" ὁ Μινουχιανὸς τῷ περὶ 50 

τῶν στάσεων λόγῳ τὸν περὶ τῶν ἰδεὼν συνανέφυρεν, 

47 Ven, 1. ὑπό. h, 1l. et paullo post 1, 12. 
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QU γενναῖόν τι καὶ λόγου ἄξιον διδάσχων, οὐδὲ περὶ 
τοῦ χαϑόλου τῶν προβλημάτων εἴδους ἢ τῶν τρόπων, 
ὧσπερ ὃ τεχνικὸς ἐν τῷ περὶ ἰδεῶν λόγῳ ἐδίδαξεν. ἀλλὰ 

. q/exadag τινὰς εἰδῶν καὶ τρόπων ἰσχνῶς χαὶ μιχρολόγως 
δ ὑποτιϑεὶς, καὶ πέντε τινὰ εἴδη προβλημάτων εἰσάγεε, 

πανηγυρικὸν, δικανιχὸν, ἡϑικὸν, παϑητιχὸν χαὶ μικτόν" 

τέσσαρας δὲ τρόποὺς " ἔνδοξον, ἄδοξον, ἀμφίδοξον ,' xet 

παράδοξον, σύγχυσιν ἐντεῦϑεν ἐργαξόμενος * διαφέρει δὲ 

εἶδος ἰδέας, τῷ τὸ μὲν 18 εἶδος ἀπὸ γένους διαιρεῖσϑαε, 

40 τὴν δὲ ἰδέαν ποιότητα εἶναι φράσεως. 
D) Ἐπιδειχτικόν᾽ τὸ πανηγυρικὸν οὕτω λέχεε, 

ἢ ὅτι τὸ 7 fog ToU ἐπαινουμένου τοῖς ἄλλοις ἐπιδεικνύ- 

μεϑα, ἢ ὅτι οὐκ ἀναγχαίως ὡς τὸ διχανιχόν τε χαὶ 

συμβουλευτικὸν͵ γίνεται ᾽ ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ πᾶν κατὰ μόνην 

45 ἐπίδειξιν. 
᾿,ητἋἡ Τῆς εἰς τὰ λεγόμενα κεφάλα; α" τοῦ πο- 

λιτιχοῖ λόγου τὰ μὲν μέρη καλοῦνται, ὡς προοίμια, 
διηγήσεις, χαὶ ἑξῆς, τὰ δὲ χεφάλαια, ὡς τὰ στοχαστιχὰ, 

ὁρικὰ, ἀντιληπτιχὰ, ἅπερ ἐκ τῶν μερῶν τοῖς ἀγῶσι συμ- 

80 πλέχονται. | 
9) Διαιρήσεις τοίνυν" ἀνακεφαλαιοῦται τὴν 

πραγματείαν, καὶ τὸν Oxonóv τοῦ βιβλίου, τὰ μὲν κατὰ 
ἀνακεφᾳλαίωσιν λαβὼν, τὰ δὲ xcv ἐπαγγελίαν" δῆλον 
δὲ, ὃτι ἀναχεφαλαιούμεϑα ψιὲν τὰ εἰρημένα, *? ἐπαγ- 

25 γελλόμεθα δὲ περὶ τῶν μελλόντων ῥηθήσεσϑαι. 

' ) Ὅϑεν μὲν γὰρ εἔρηταε" πανταχοῦ δείκνυσιν 
ἑαυτὸν, μὴ τῶν ὀνομάτων ἀντιποιούμενον᾽ τὸν μέντοι 
τῆς στάσεως ὁρισμὸν αὐτὸς ἀπέδωκεν, εἰπὼν ἐν ἀρχαῖς, 

ἀμφισβήτησις λογικὴ, καὶ ἑξῆς. Κατὰ μέντοι τὸν Eo- 

80 μαγόραν στάσις ἐστὶ, χαϑ᾽ ἣν ἀντιλαμβανόμεϑα τοῦ 
ὑποκχεϊμένου πράγματος" διὰ δὲ τοῦ μἀντιλαμβανόμεϑα“ 
τὰ τῶν ἀντιδίχων παρέστησε πρόσωπα. 

18 Ven. 1. μέν. Mon. μηδέν. 19 Ven. 1. εἰρήσεσϑαι. 
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i2) Ὄνομα δὲ ἀφείς" κοινὸν μὲν τὸ μήπω τινὶ 
ἐπικείμενον, ἀλλ᾽ ἐν μόνῃ ὃν προφορᾷ, ὃ γίνεται lou» 
τιχὸν, ὅταν ἐπί τινα «ἐνεχϑὴ, ὡς τὸ Δημοσϑένης ὄνο- 

μα, ὅταν μηδενὸς ἀντιλαμβανωμεϑα" συμβεβηκὸς δὲ τὸ 
ἔχ τινὸς συμβάντος ἐπιτεϑὲν, μήπω πρότεραν εὑρεϑὲν 5. 

ἐν τῇ κοινῇ προφορᾷ, ὡς ἔχει τὸ Νεῖλος ἐκ τοῦ νέαν 
(Avv ἕλχειν τὸν ποταμὸν, οὐ γὰρ ἐπ᾽ ἄλλου ποταμοῦ 
δύναται λέγεσθαι; ὡσπερ τὸ 4ημοσϑένης’ ἐπὶ παντὸρ 

ἀνθρώπου, ἢ χροιφὸν μὲν τὸ φυσιχὸν τῶν στάσεων ἀπα- 
σῶν, ὡς ἡμῶν τὸ υἄνϑρωποι," συμβεβηχὸς δὲ τὸ ἔκ τινος 10 

αἰτίας ἐπισυμβὰν, ὡς τὸ Αἰϑίοψ ὄνομα διὰ τὴν ἡλιακὴν. 

χαῦσιν. 
iB) nó στοχασμοῦ ἀναγκαέωρ᾽ ἀναγκαίωρ 

ἀντὶ τοῦ φυσιχῶς" ὡς γὰρ φύσει τὸ um ou ἐν τοῖς γεν- 
γνητοῖς ?? προηγεῖται τοῖ ὄντος, οὕτω καὶ ὁ στοχασμὸς 4δ 

τῶν ἄλλων στάσεων, ἢ ὅτι τῶν ζητημάτων ? 2i 3 xor 

οὐσίαν ὄντων, ἢ xar ἰδιότητα, ἢ κατὰ ποιότητα, τὸ 

χατ᾽ οὐσίαν δεῖ — τῶν ἄλλων" ἐν δὲ τῷ στο- 

χασμῷ περὶ τῆς τοῦ πράγματος οὐσίας ἐστὶν ἢ ζήτησις, 

ἢ ὅτι ἐν ταῖς πλείοσι τῶν ἄλλων στάσεων ἐμπίπτει 0 30 

στοχασμὸς, καὶ διὰ τοῦτο ᾿αὑτὸν προέταξεν, ἵνα μαϑόὸν- 

τες μὴ ξενιζώμεϑα ἐν ταῖς ἄλλαις στάσεσιν αὐτὸν εὑρύ- 

σχοντες. Ταύτην τὴν αἰτίαν αὑτὸς Ἑρμογένης φησὶν, 

ὅτι ?? χατὰ ἄρνησιν τοῦ πράγματος γίνεται" φύσει δὲ 

οὗ ἄνϑρωποι ἐπὶ τὸ ἀρνεῖσϑαι τὰ ἐπιφερόμενα ἐγκχλή- 35 

ματα χαταφεύγομεν, καὶ μεῖζόν ἐστε τὸ μηδὲ πρασίε- 

20 Ven. 4. γενητοῖς. 21 Mon, in marg. infer. : ξήτημδ 

παρὰ τοῖς ῥήτορσι καλεῖται τὸ ἤδη ὁμολογηϑὲν συνίστασϑαι πρό-- 

βλημα, εἰ γὰρ μὴ ὑμολογηϑὲν συνίστασϑαι τὸ πρόβιημα, οὐκ ἀξι- 

ovra τῆς ToU ζητήματος προσηγορίας" καὶ εἴ τὸ μὲν ζήτημα, τοῦτο 

καὶ πρόβλημα πάντως" oUx εἴ τε δὲ πρόβλημα, τοῦτο καὶ ζήτημα. , 

22 Ven. 1. ἢ ὅτι, 
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ὅσϑαι τὸ πρᾶγμα, ἢ αὐτὸ μὲν ?? προσίεσθαι, λέγειν δὲ, 
ὡς δικαίως εἴη πεπραγμένον 7 συμφερόντωρ" 

α) Παντὸς οὑτινοσοῦν" τεττάρων ὕνέων εἰδῶν 

toU διδαθχαλιχκοῖ τρόπου, διαιρετινιοῦ, ὁριστικοῦ, ἀνᾳαλυ-- 

m τιχοῦ, ἀλοδεικτξικοῦ, τοῖς προτέροις δυσὶν ὃ Eguorévsie 

πανταχοῦ χρώμενος δῳραίνεται. ἰστέον δὲ, ὅτι ἐν. πάσαις 
ταῖς στάσεσιν ἄρνησις γίνετει τοῦ ἐξκτιρερομένου ἐγκλε)-- 
ματος" ἀλλ᾽, οὐχ üuoleg*, τριῶν γὰρ ὄντων τῶν ποιούν- 
TOV τὰς στάσεις, ὑπάρξεως, ἰδιότητος, ποιότητος, ἐν. 

40 μὲν τῷ στοχααμῷ" τὴν τοῦ πράγματος ὕπαρξιν ἀρνού- 
μεϑα, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ τὴν ἰδιότητα, τὸ μὲν yap τι τοῦ 
πράγματος ὁμολογοῦμεν πεποιηχέναι, τὸ δὲ οὐχ ὁμολο- 
γοῦμεν, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν OnoloyoUrteg τὰ 
πραγματᾶ «τὴν ἐπιφερομένην αὐτοῖς ποιότητα μόνην 

18 ἀργούμεϑα. ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ στοχασμῷ παντελῶς ὃ φεύ- 
yov ἀρνεῖται πεποιηκέναι, ἐφεῦρεν ἢ τέχνη σημεῖα τινα 
φανερὰ , ἐξ ὧν δύναται γενέσϑαι φανερὸν καὶ τὸ ἔγχλη-- 

uc* εἰ γὰρ μὴ ταῦτα εἴη, μάτην ἔσται ἡ ζήτησις" δεῖ 

γὰρ, ὡς φησὶν ᾿Ισοκράτης, τὰ ἀςιανῆ ἐκ τῶν φανερῶν 
“4 ταχίστην ἔχειν τὴν "34. διάγνωσιν" φανερὰ δὲ λέγομεν 

τὰ σημεῖα, οὐχ ὡς πάντως toU πράγματος ὄντα δηλω- 
τικὰ, ἀλλ᾽ ὡς ὁμολογούμενα ὑπ᾽ ἀμφοῖν, τοῦ τὰ διώ-. 
xovrog xai τοῦ φεύγοντος" δεῖ δὲ ταῦτα καὶ ἀνεύϑυνα 

εἶναι; ὡς τὸ ϑάπτειν τὸ νερσφαγὲς σῶμα' οὕτω γὰρ καὶ 
25 0 φεύγων παῤῥησιαξόμενος ὁμολογήσει αὐτὰ, καὶ δεῖ τὸν 

φεύγοντα πρὺς ταῦτα τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας χρήσα- 

σϑαι, οἷον ὅτι ἐλεήσας ἔϑαπτεν, ἤ τε τοιοῦτον, εἰ δὲ 

“ἡ, οὐδὲ ζήτησις ἔσται. | 
B) Ἢ φανερόν' τριῶν ὄντων, πρρσώπου, πράγματος 

0 χαὶ γνώμης, οὔτε ὁμοῦ πάντων ἀφανῶν ὄντων, οὔτε ὁμοῦ 
, φανερῶν, συστήσεται ζήτημα, ἀλλὰ τὸ μὲν TOL τούτων 

23 μὲν ex Ven. 1. adieci, — 24 τὴν Mon. om., recepi ex 
Ven, 4 4. 

— 
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ἀφανὲς εἶναι δεῖ, τὸ δὲ φανερὸν, καὶ ἄλλως" κατὰ μὲν 
τὴν οὐσίαν ἔστι τὸ φανερὸν, κατὰ δὲ τὴν ἰδιότητα οὐ- 
δαμῶς" ἢ κατὰ μὲν τὴν ἰδιότητα φανερὸν, οὐχέτε δὲ 
κατὰ tov ποιότητα" οἷον ἐν οἴκῳ πόῤῥωθεν ὁρῶμέν τι, 
καὶ ἐπιστάμεϑα μὲν, ὅτι ἐστίν τε ἐν αὐτῷ, τὴν δὲ ἰδιό- 5 
τητα αὐτοῦ οὐχ ἴσμεν, πότερον ξύλον ἐστὶν ἢ ἄνϑρω- 
πος" ἢ παλιν ἴσμεν τὴν ἰδιύότηξα, ὅτι ἄνϑρωπος , Οὔχα 

ír& δὲ τὴν πριότητα, πότερον. Acædv ἢ ̓ ϑηναῖος. 

y) Ἢ ἀπὸ τῆς περὶ τὸ πρόσωπον" ἐπειδὴ στο. 
χασμοί εἰσιν, ἐφ᾽ ὧν ἐχλείπουσι τὰ σημεῖα, olov ἐπὲ 19 
τῆς μητρυιᾶς, τῆς τὸν υἱὸν τυψάσης , τὸν δὲ πρόγονον 37 
ἀνελούσης, καὶ ἐπὶ τοῦ ἀσάτου καὶ πολλῶν ἄλλων , τοῦ- 

TOU χάριν προσέϑηχεν, ἢ καὶ 36 ἀπὸ τῆς nipl τὸ πρόδ- 
πον ὑποψίας, imonroy γὰρ ἡ μητρυιὰ καὶ ὁ ἄσωτος. 
τοῖς δὲ τοιούτοις ἐπειδὴ ta σημεῖα ἐχλείπει πρόσεστι τὰ 16 
καλούμενα εἰκότα, οἷον ἄσωτος ἣν χαὶ εἰχὺς ἀνελεῖν τὸν πα- 

τέρα τοῦ γὰρ σημείου τὸ μέν τί ἐστιν εἰχὸς, τὸ δὲ ὑμωνύ» 
μως σημεῖον" ἴδιον δὲ στοχασμοῦ τὸ δύο πράγματα ἔχειν, 
ὧν τὸ μὲν ἀνεύϑυνον καὶ φανερὸν xcl σημεῖον, τὸ δὲ 

ἀφανὲς καὶ ἀπείϑυνον. c 30 

ὃ) Ἢ ἀτελές" περὶ τοὺ ἀτελοῦς. πρῶτον διαλαιιβα- 
vss, xal εἰχύτως" τὸ γὰρ ἀτελὲς φύσει πρότερον TOU τε- . 

λείου, εἴγε τὸ τέλειον ὅλον ἐστὶ, τὸ δὲ ὅλον ἐκ τῶν μερῶν, 

τὸ δὲ μέρος ἀτελὲς, ὥστε τὸ τέλειον ἐχ τοῦ ἀτελοῦς pe 

yero ,?? 25 
e) Tivóg ὡς λείποντος" ἀχριβὼῶς τὸ "c", τὸ 

yàg πρᾶγμα τέλειόν ἐστι φύσει, οὐδὲν γὰρ ἀτελὲρ εἰς ὃρ» 
χκαστήριον εἰδάγεται" ζητεῖται δὲ, ὡς εἰ τῷ ἀτελεῖ προς- 0L 

τιϑέμενόν τι ἀσύστατον αὐτὸ ποιεῖ, πῶς τὸ τέλειον συν- 

εστάναν δύναται" φησὶ γὰρ, ὅτι τοῦ φανεροῦ τὸ μὲν 80 

25 In Mon. primum scriptum fuit πρόσωπον , sed corre- 

ctum manu seriore et liquore pallido. 426 καὶ Ven. om. . 27 

Ven. 1. γίνεσθαι. . 
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ἀτελὲς, τὸ δὲ τέλειον " φαμὲν οὗν, ὅτι τὸ τέλειον οὗ περὶ 

τῆς ἰδιότητος ἔχει τὴν ζητησῖν, τοῦτο 90 ὅρου, ἀλλὰ 

Aepi τῆς ποιότητος " ἀτελὲς δέ ἐστιν , ὃ χαϑ᾽ αὑτὸ μὲν 
ὀνομασϑῆήναι, τί ποτέ ἐστιν, οὐ ̓ δύναται, προςτεϑέντος 

- δ δὲ αὑτῷ τινος, τηνικαῦτα καὶ ὀνομάζεται. ᾿ξπιλαμιβά- 
γονται δέ τινες τοῦ ὁρισμοῦ χατὰ τὸ ἐλλεῖπον" τεττάρων 
γὰρ; φησὶν, ὄντων, εἰδῶν τοῦ ὅρον, «οὔ πάντη ἀτελοῦα, 
τοῦ ἐλλείποντος, τοῦ τελείου, τοῦ πλεονάζοντορ, ἕν μόνον 
παρέϑετο “ὃ τὸ ἐλλεῖπον, καὶ πάντη μὲν ἀτελές φησιν 35, 

40οἷον ἀνασχών τις τὰς χεῖρας πολλάχις ἐπὶ τῷ πλῆξαι, 
μὴ πλήξας ὕβρεως, κρίνεται" τέλειον δὲ, οἷον νόμος, τὸν 
καινὸν ὅπλον ἀνευρίσχοντα δωρεὰν αἰτεῖν, ἵππον τις πρω-- 

τον διδάξας πολεμιστὴν, ἀξιοῖ τυχεῖν δωρεᾶφ" πλεονάζον $o 
δὲ, οἷον νόμος, τοὺς τελείους ἑερᾶσϑαι, τοὺς δὲ μὴ τελεί-- 

45 Ove ἀπείργεσθαι, ἱπεριττόν τις ἔχων δάχτυλον. πρόσεισι 

τοῖς ἱεροῖς, xal κωλύεται. φαμὲν οὖν, ὅτι πάντά ταῦτα 

πρὸς τὸ ἐλλεῖπον ἀνάγεται, ὅπερ ἐστὶν ἴδιον 3t μόνον 
ὅρου, ἐν μὲν γὰρ τῷ πρώτῳ ἐλλείπει, ὅτι ἵππος εὕρηται 
καὶ οὐχ ὅπλον" εἰ γὰρ μὴ οὕτως ἐλλείπεε ἀσύστατον 

20 ἔσται τῷ ὡμολογῆσϑαι᾽ ἐν δὲ ru δευτέρῳ πέπραχται μὲν 
τὸ ἀνασχὲϊν τὰς χεῖρας, ἐλλείπει δὲ τὸ πλῆξαι" ἐν δὲ τῷ 
τρίτῳ πέπρακται μὲν τὸ πέντε ἔγειν δαχτύλους, ἐλλείπει 

δὲ τὸ περιττὸν ἔχειν . τὸ γὰρ περιττὸν οὐ .χατὰ φύσιν, 

τὸ δὲ μὴ κατὰ φύσιν ἀτελές. χοινωνεῖ δὲ ζ ὅρος στοχασμῷ 

so τῇ ἀρνήσει, διαφέρει δὲ τῷ τε τρόπῳ τῆς ἀρνήσεως, ὡς 
εἴρηται" καὶ ὅτι ἐν μὲν τοῖς ὅροις ὑπεύϑυνα τὰ ὁμολο- 

γούμενα, ἐν δὲ στοχασμῷ ἀνεύϑυνα" καὶ ὅτι à μὲν στο- 

χασμῷ ἄλλο δι᾽ ἄλλου χατασχευάζξεται, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ οὐχ 

οὕτως. 

! s e) 

:28 Ven. 1. παρέδεῖο. Mon. παρέϑεντο. 29 Ven. 1. φα- 

ol». 30 Ven. 1. πλεονάζον. Mon. πλεογάζων. 51 Ven. f. 

μόνον ἴδιον. 
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e) Ὄνομα μὲν γενεχόν" ποιότης μὲν ὀνομάζεται, 
ὅτε ὁποῖόν τε τὸ πρᾶγμα ἐξετάζομεν ἐν αὐτῇ᾽ γενικὸν δὲ, 
ὅτι πλειόνων στάσεων περιεχτιχὴ γίνεται. 

. £) Οἷον ai δίκαιον" & xoà 9 ?? πραγματιχὴ 
stegà τὸ δίχαιον xal τὸ συμφέρον xoi τὸ νόμιμον χατα- 5 

γένδεται, ἀλλ᾽ ov περὶ αὐτῆς νῦν, περὶ δὲ τῆς καϑόλου 
ποιότητος ἀποφαίνεται. 

4) Κἂν μὲν περὶ ῥητὸν ἢ" εἰ καὶ ὁμολογοῦμεν 
σπροτιμότερα τῶν νόμων τὰ πράγματα, διὰ γὰρ τὰ πρά- 
γματα. οἱ νόμοι παρελήφϑησαν., οὐ διὰ τοὺς νόμους τὰ 10 

πράγματα. , καὶ πρεσβύτερα τῶν νόμων τὰ πράγματα, 

ἀλλ᾽ οὖν προτέρων τῶν περὶ ῥητὸν ἐμνήσϑη᾽ ἐπειδὴ περὶ 
τούτου ἀναβάλλεται τέως. εἰπεῖν, ὡς μέλλων ἐνδιατρέψειν. 

ἐν τοῖς περὶ τὰ πράγματα. 

9) Ἂν δὲ περὶ noeypa, λογίχόν᾽ ζητεῖται, 15 
πῶς τὴν μέν qne λογικὴν, τὴν δὲ νομιχήν᾽" καίτοι τῆς 

γομιχῆς xel δὴ xci πάσης "5 ῥητορικῆς λογικῆς οὔσης" 
φαμὲν οὖν, ὅτε δυοῖν ὄντων, τοῦ ἀποδειχνύντος xol τοῦ 

ἀποδειχνυμένου, κυριώτερόν ἐστι τὸ ἀποδεικνύμενον" πρὸρ 
οὖν tovto xal τὰς στάσεις λαμβάνομεν, κἂν μὲν νόμος 20 
ἢ ὁ ἀπὸδεικνύμενορ, γομικὴν καλοῦμεν τὴν στάσιν, ἐὰν 
δὲ πρᾶγμα , ἁπλῶς λογεκὴν, κἂν μυρίοι νόμοι πρὸς χα- 
τασχευὴν TOUTOV λαμβάνωνται. 

0) Ἢ γὰρ περὶ μέλλοντος" προέταξε τὸν μέλ» 

λοντα τοῦ παρεληλυϑήτος, ὡς συντομωτέρας τῆς περὶ 35 
τοῦτο διδασχαλίας ἐσομένης " βθούλεταν οὖν ἀπαλλαγεὶς 

ἐντεῦϑεν ἐπὶ τὰ πλείονος δεόμενα λόγου τραπέσϑαι᾽ ὅπερ 
πολλαχοῦ φαίνεται ποιῶν" τὸ δ᾽ οὖν μέλλον ἅπαν μίαν 
συλλήβδην περιλαβὼν στάσιν πεποίηται, σἷον μήπω ἐχβε- 
βηχὸς εἰς ἐνέργειαν ὡς γὰρ ἐπὶ τῶν μήπω εἰς φῶς ἐξε- 3o 
ληλυϑύτων ἀνθρώπων ἑνὶ ὀνόματε τοῦ ἐμβρύου ἀρκού- 

32 ἢ ex Ven. 4, recepi. — 1l. 14. τὰ abest a codd. — 35 

Ven. 1. περὶ πάσης, et paullo post δυεῖν. 

Rhetor. Y. . 17 
3 
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μεϑα, τὰς ποικίλας. μετὰ τὴν γένεσιν προσηγορίας mtot- 
᾿δύμενοι, οὕτω καὶ ὁ rexvixog τὴν φύσιν ἀπομιμούμενος 
T0 μὲν τοῦ μέλλοντος εἰς μίαν ἀπεκορύφωσε στάσιν, τὸ 
δὲ παρῳχηκχὸς εἰς πλείους διεῖλεν. ᾿Ωφόμασται δὲ σερα-- 

5 γματικὴ, xoirot xal ἄλλων πολλῶν στάσεων περὶ πρά- 
γματα καταγινομένων,. ὅτι μόνη αὕτη ἐπὶ πρᾶξιν προ- 
τρέπεται" φασὶ δὲ τινες, μὴ περὶ πραγματικῆς μόνης 7ε- 

᾿ψέσϑαι τὸν ὅρον, ἀλλὰ χαὶ στοχασμὸν xol ὅρον, κατὰ 

τὸ μέλλον καὶ αὐτῶν ἐχόντων τὴν ξήτησιν" στοχασμοῦ 
10 μὲν, οἷον νέος πλούσιος ἀποβλέψας εἰς τὴν ἀχρόπολιν 

ἐδάχρυσε, καὶ πρίνοται τυραννίδος ἐπιϑέσεως " ὅρου δὲ, 

οἷον φιλόσοφος συνεχῶς maga τὸν τύραννον ἀνιὼν πεί-- 
δας αὐτὸν καταϑέσϑαι τὴν τυραννίδα ὡς τυραννοχτόνος 

ἀξιοῖ δωρεὰν λαβεῖν" μέλλοντος γὰρ ἐχεῖ μὲν, τὸ. εἰ τυ- 

15 ρανγγήσει, ἐνταῖϑα δὲ, τὸ εἰ χρὴ τὴν δωρεὰν λαβεῖν - 
φαμὲν ovv, ὅτε οὐκ ἔστιν ἐνταῦϑα. τῷ ὄντι. ἡ- σχέψες 
περὶ τοῦ μέλλοντος, ἀλλὰ mégi τοῦ παρεληλυϑότος" οἷον, 
δὲ τυραννιχῇ γνώμῃ βλέπων ἐδάχρυσε, καὶ εἰ τυραννοχτύ-- 
νος ἐγένετο" εἰ γὰρ ὁ περὶ τοῦ παρεληλυϑότος λόγος 

30 ἀστασίαστος εἴη, ovxéte συνίσταται τὸ πρόβλημα, περὲ 
γὰρ τοῦ μέλλοντος ἡ πραγματικὴ μόνη ποιεῖται τὸν ÀÓ- 
γον, o) περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ πράγματος, ἀλλὰ τῆς αὖ- 
τοῦ ποιότητος, οἷον ἀνελων τις τύραννον ἀξιοῖ. τὴν οὐ- 

᾿ σίαν αὑτοῦ λαβεῖν" ὅτε μὲν γὰρ δεῖ δοῦναί τινα δωρεὰν, 

45 ὁμολογούμενον, ὅτι δὲ τήνδε ἢ τήνδε, στασιάζξεται. τυ- 
θαννήσεις γὰρ, φησὶν, ὥσπερ ἐχεῖνος, εἰ λάβοις τὴν οὐσίαν 

αὐτοῦ. 
sa) "Av μέντοι πεπραγμένον ἢ" ὥσπερ λογε- 

κῶν 1^ ἁπασῶν τῶν στάσεων οὐσῶν τὰς μετὰ τὴν τῶν 
᾿ 80 νομεχῶν ὑπεξαίρεσιν λογικὰς προσηγόρευσεν, οὕτω χὰν- 

ταῦϑα τοῦ διχαιολογιχοῦ πασῶν μετεχουσῶν τὰς μετὰ 

δ4 Mon. λογικῶς. Ven. 4, λογικῶν. 

τ 
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τὴν πραγματικὴν διχαιολογικὰς ἀπεχάλεσεν, ὡς τῶν λοι. 
σιῶν ἐδιοσήμοις προσαγορευομένων 35 ὀνόμασιν. ᾿Ιστέον 
δὲ» ὅτι οὔτε ἐν στοχασμῷ ξητεῖται τὸ δίχαιον, ἀφανὲς 

γὰρ κατ᾽ αὑτήν ἐστι τὴν οὐσίαν" περὶ δὲ τοῦ ἀφανοῦς 
πὼς ἄν tig ζητήσειε, πότερον δίχαιον, ἢ μὴ, οὔτε ἐν 

ὅρῳ, ἀτελὴς γαρ" διὸ οὐδὲ συνεισάγονται ταῖς δικαιολα- 

xac. 
B) Κἂν μὲν μηδαμὼς φάσχῃ᾽ τριχῶς λαμβέ- 

veas ἡ ἀντίληψις" ἢ ἐξ ἔϑους ἢ "5 νόμου, ἢ φύσεως, ταῦ- 
τα γὰρ ἡμῖν παρέχει τὴν ἐξουσίαν τοῦ πραγματος᾽ τινὲς 10 
δὲ προςτιϑέασι xal τὸ ἐκ τῆς τέχκης, οἷον τὸ τοῦ ζω- 
γράφου τοῦ γράψαντος τὰ ναυάγια ἀνάγεται δὲ καὶ 

ι τοῦτο ὑπὸ τὸ ἔϑος ἢ τὸν νόμον. ᾿Ἐπιδιαιρεῖται δὲ xol 
οὕτως" τῆς ἀντιλήψεως τὸ μέν ἐστι κατὰ τὸ μὴ, χεχωλύ- 

σϑαι" οἷον “Δλκιβιάδης δᾳσὶ 'μυστικαῖς stop abun κρίνεται 15 
ἀσεβδείας, ἐρεῖ γὰρ, ὡς οὐ κεχώλυται" τὸ δὲ κατὰ τὸ ἐπι- 

τετραμμένον, οἷον νόμος, τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖν, τρισαρι- 
στέα τις εὑρὼν μοιχὸν ἀνεῖλε, xol κρίνεται δημοσίων ἀδι- 
κημάτων" ἐπιτέτραπται γὰρ τὸ τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖν" 
πᾶλιν τῆς ἀντιλήψεως τὸ μὲν ἔχει τὴν κρίσιν, ἀφ᾽ ὧν 30 
ἐποίησεν, ὡς ἐπὶ τοῦ ξωγράφου τοῦ γράψαντος τὰ ναυά- 
για, τὸ δὲ, ἀφ᾽ ὧν oUx ἐποίησεν, οἷον ζωγράφος, μὴ γρά- 
ψας ποτὲ ϑεοὺς, χρίνεται ἀσεβείας" ὅτι τῆς ἀντιλήψεωφ 

τὸ μὲν ἔχει τι ἐπισυμβαῖνον ἄτοπον, οἷον ἐπὶ τοῦ γρά- 
Ψαντος τὰ ναυάγια" ἄτοπον γάρ τι συνέβ. , τὸ μὴ κα- à5 
ταίρειν τοὺς ἐμπόρους" τὸ δὲ οὐκ ἔχει, ὡς ὃ “Αλκιβιάδης 

δᾳσὶ μυστικαῖς κωμάζων, 
") Ὄνομα μὲν πάλιν" ἐξ ἀντιϑέσεως πασῶν 

τῶν στάσεων γινομένων, οἷον ἐφόνευσας, οὐχ ἐφόνευσα, 

ἰδιώτης ταύτας ἀντιϑετιχὰς προσηγόρευσεν" ἐν ταύταιφ 50 
γὰρ αὐτὸς ἑαυτῷ τρόπον τινὰ ὁ κατηγοροΐμενος ἀντιτί- 

35 Ven. 1, προσηγορευμένων. 56 ἤ Mon. orm, 
! 17.. 
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uoi. , ὥστε εἶναι σχεδὸν - δύο ἀντιϑέσεις ; τὴν μὲν τοῦ 

κατηγόρου, τὴν δὲ τοῦ χατηγορουμένου , 1» αὑτὸς ἑαυτῷ 

ἀντιτίϑησι τῷ δέχεσθαι τὸ ἔγχλημα. 

εδ) Πεποιηκέναι τι" διὰ μὲν τοῦ, τί" τὸ μέτριον 
᾿ Β'χαὶ μιχρὸν ἐσήμανς, διὰ δὲ τοῦ »ὡς“ τὸ δοχοῦν τὸ καὶ vo— 

μιξόμενον. . ; 

ee) 4j αὑτοῦ" δι᾽ αὑτοῦ γὰρ τοῦ ἀδιχήματος 

ἀντεισάγειν τὸ εὐεργέτημα χρή οὗ vào δυνατὸν, τὸν 

χαϑελόντα τὰ τείχη λέγειν; ὡς ποτε εἰσενεγχὼν εἴη τῇ 

10 πόλει χρήματα. . Ἔστε δὲ ἀεὶ ἐναντία τῇ ἀντιλήψει 7 

ἀντίστασις᾽" ἐν μὲν yag τῇ ἀντιλήψει αὐτὸ τὸ πεπραγμέ- 

vov ἀνεύϑυνόν ἔστι, διὰ. δὲ τὴν περίστασιν ὑπεύϑυνον 

γίνεται. 
τ 46) πρᾶγμα : ἢ πρόσωπον" ἑητοῦσι, πῶς δυνα- 

45 τόν ἔστι πρᾶγμα ὑπ᾽ εὐθύνην καὶ κρίσιν πεσεῖν, τοῦτο 

γὰρ προσώπων ἐστὶ, φαμὲν οὖν πράγματα λέγειν ἐνταῦ- 

ϑα τοὺς νόμους xci τὰ ψηφίσματα. 

εἴ) Ev δέτις ἡμῖν' πρὸς Μινουκιανὸν. ἀποτεί- 

|. seras, ἄλλως τὰ περὶ μεταστάσεως χαὶ συγγνώμης opiLov- 

40τα, οὐ τῷ ἀνευϑύνῳ xai ὑπευϑύνῳ, ἀλλὰ τὸ μὲν εἷς τι 
πάϑος οἰχεῖον τὴν αἰτίαν ἀναφέρειν, οἷον μέϑην, ὀργὴν, 

ἔρωτα, συγγνώμην ovrog eiat φησι, τὸ δὲ εἴς τε τῶν 

ἔξωϑεν μετάστασιν, ὥσπερ καὶ τόδε" πρεσβευτὴς ἐξελ-- 
ϑὼν τῆς πόλεως, οἰχείῳ παιδὲ τελευτήσαντε χοὰς ἐπενεγ.--- 

35 χεῖν, γέγονεν ὑπὸ τοῖς πολεμίοις, εἶτα μαστιζόμενος ἐξεῖ- 

πὲ τὸ ἀπόῤῥητον" καὶ ἐπανελϑὼν χρίνεται δημοσίων 
ἀδικημάτων, ἄλλοι δὲ διαφέρειν αὑτὰς ἔφασαν, τῷ τὴν 

μὲν ὃ συγγνώμην εὐτελοῦς ὑποχειμένου προσώπου γίνε-: 

σϑαι, τὴν δὲ μετάστασιν ἐνδόξου" οἷον εἰ μὴ οἱ δέχα. 
sp στρατηγοὶ χρίνονται, ἀλλὰ Περικλῆς. Περιφανὲς γὰρ ὃν 

τὸ πρόσωπον ovx ἄν ποτε ἕλοιτο συγγνώμην αἰτεῖν, ἀλλὰ 

4 μὲν ex Ven. 1. recepi. | 
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μεταστατικῶς ἐπὶ τὸν χειμῶνα χωρήσει" ὃ δὲ Πορφύριός 
φησιν, ὡς εἰ μὲν εἴη τὸ ἀδίχημα, οἷον ἐνδεχόμενον μὴ 

yere ἤσϑαι, ἀλλὰ ϑεραπείας τετυχηχέναι τινὸς, μετάστα- 
σις γίνεται" ἐὰν δὲ ἢ μὴ ἐνδεχόμενον ἑτέρας γεγενῆσϑαίι, 
συγγνώμην ἔτι ζητοῦσι. Τί δήποτε τῶν ἀντιϑετιχῶν 5 
σίασῶν τοῖς αὐτοῖς τεμνομένων χεφαλαίοις, οὐ μιᾶς xci 
τῆς αὐτῆς στάσεως, οἷον τῆς ἀντιϑέσεως εἴδει αὐτὰς ὃ 

τεχνιχὸς ἀπεχάλεσεν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ στοχασμοῦ καὶ τοῦ 

ὅρου χαὶ τῆς ἀντιλήψεωρ, ἀλλ᾽ , ἑκάστην αὐτῶν ἰδίᾳ στά- — 
σιν ὠνόμασε; φαμὲν οὖν πρὸς τοῦτο, ὅτι ταυτότητα στα- 10 

σεως οὐχ C ἡ τῶν χεφαλαίων ποιεῖ ταυτόύτης, ἀλλ᾽ ἡ τοῦ 

ὁρισμοῦ. 

7) Πρῶτον μὲν περὶ ῥητά" δἰ γάρ. καὶ ἐν ταῖς 
λογικαῖς εὑρίσκονται νόμοι, ἀλλ᾽ οὖν ἀπὸ ῥητῶν μὲν ἡ 
ζήτησις, oU μὴν δὲ περὶ ῥητά. . 15 

&9) Καὶ ἐπιστολάς" οὗ τὰς' ἐν τύπῳ φιλίας, 

ἔσως. μὲν γὰρ xàl ταύτας, ἀλλὰ τὰς ix διαταγῆς βασιλέων 

τοῖς ἄρχουσι τῶν ἐπαρχιῶν πεμπομένας " κηρύγματα δὲ. 

τὰ ἐπὶ συμφέροντι τῆς πόλεως χηρυττόμενα.. Εἰς δύο 

μέρη διαιρήται" τοῦτο περὶ τῆς ἀντινομίας φησί. 40 
x) Θάτερον τῶν μερῶν" τουτέστιν, ὅταν τοῦ 

ἑτέρου τῶν μερῶν, εἴτε τοῦ διώκοντος, εἴτε τοῖ φεύγοντος, 
τῷ ? ῥητῷ χρωμένου καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῦ διώ- 
χοντος, τὸ ἕτερον μέρος τὴν διάνοιαν μεταχειρίζηται, ὅτε. 

δὲ. xal ὁ φεύγων πολλάκις ἐν τοῖς κατὰ αἴτησιν 'τῷ ῥητῷ 25 
χρῆται, φανερὸν, ὡς καὶ Μινουκιανός φησι, διὰ τοῦτο 
γὰρ xai “Ερμογένης ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πρόσέϑηκεν." οἷον 
γόμος τὸν πεπηρωμένον ἐκ τοῦ. δημοσίου τρέφεσθαι" πη- 
ρώσας τις ἑαυτὸν ἀξιοῖ ix τοῦ δημοσίου τρέφεσθαι" ἐν- 
ταῦϑα γὰρ, φησὶν, ὁ μὲν κατηγορῶν χρήσεται τὴ διανοίᾳ 30 
οὕτως" ὁ νόμος κελεύει τοὺς χατὰ περίστασιν πηρωϑέντας 

2 εἰς δύο — qrjo Mon, οπι., recepi ex Ven.1. ὅ Mon. 

ὃ TQ. Ven. 4. τῷ. 
e 
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dx τοῦ δημοσίου τρέφεσϑαιρ, ov τοὺς ἐξεπίτηδες" ὃ δὰ 
ἀπολογούμενος χρήσεται τῷ ῥητῷ" ovx ἀληϑὲς μέντοε 
τοῦτο, Ó γὰρ πεπηρωμένος ἐνταῦϑα “κατηγόρου. τάξιν 

ἐπέχει" αὐτὸς γάρ ἐστιν 0 πρώτως λέγων" ὅπερ ἴδιον τοῦ 
5 διώχοντος, ἀλλ᾽ ἵνα LÀ δόξῃ πάντα ἐναντιοῦσϑαι Mivou- 
κιανῷ, προρέϑηκε τὸ ὡς ἐπὶ πλεῖστον““, οὗ γάρ τος τὸ 
ῥητὸν τοῦ κατηγόρου ἐστίν. | 

e) Ἔστι γὰρ συλλογισμός" τοῦ μὲν χατηγόρου 

λέγοντος, ταὐτὸν εἶναι τὸ ἄγραφον τῷ ἐγγράφῳ, τοῦ δὰ 

40 ἀπολογουμένου, πολὺ ταῦτα διαφέρειν, ὃ συλλογισμὸρ᾽ yí- 
— ψεταῖι; ὃ μὲν γάρ φησιν, ὅτι 4 οὐδὲν τὸ διάφορον, εἴτε ἐκ 

πόρνης, size ἐκ πόρνου τις γεννηθείη". τὸ γὰρ ἁμάρτημα 
τῶν γεννητόρων ταὐτὸν, καὶ ἡ αἰσχρότῃς ἴση" ὁ δὲ, ὅτε 
πάνυ διαφέρει" 0 μὲν γὰρ ix πάρνης ἀμφίβολος, τίνὸς ἂν 

45 εἴη παῖς, ὁ δὲ ἐκ πόρνου δῆλος, σώφρονος οὔσης τῆς μη- 
ο΄ τέρος" ἔστι δὲ διαφορὰ συλλογισμοῦ πρὸς ῥητὸν καὶ διά- 

ψοιαν" καίτοι καὶ ἐν ἀμφοῖν τῆς διανοίας ἐξεταζομένης 
τοῦ νομρϑέτου, ὅτε ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ αἰ. 
᾿τίαν ἀποδίδομεν", οἷον διὰ.τὸ μὴ βλάβην τινὰ γενέσθαε, 

.30 ἀνελϑόντος τοῦ ξένου. ἐπὶ τὸ τεῖχος" ἐγὼ δὲ ὠφέλησα" ἐν 

δὲ τῷ συλλογισμῷ οὐχ. δ αἰτίαν ἀποδώσομεν, ἀλλ᾽ αὐτὸ 
τοῦτο εἶναι φήσομεν τὸ ἐχ τοῦ νόμου διηγορευμένον" 
ἐπέιτα ἐν μὲν τῷ συλλογισμῷ di διώχων συνάγει τὸ τὲ ῥη- 

τὸν χαὶ τὸ ἔξωϑεν φερόμενον, ἐν δὲ τῷ ῥητῷ καὶ τῇ δια- 

95 voíg διίστησι" τὸ γὰρ ῥητὸν μόνον προβάλλεται, τὴν. δὲ 
τῆς διανοίας ἐξέτασιν τοῦ φεύγοντος οὖσαν οὐ παραδέ- 
χεται. ἐπεὶ δὲ καὶ ὃ τεχνικὸς ἐν τῇ τῶν χεφραλαίων τοῦ 

συλλογισμοῦ διαιρέσεν φησὶν , ὅτιϑ ὅλως ὃ συλλογιδμὸς, ] 

πλὴν τῆς ἐναλλαγῆς τῶν πρώτων χεφαλαίων χατὰ τὸν 
50 ὅρον διαιρεῖται, καὶ γὰρ προσεοίχασιν ἀλλήλαις αἱ στά-- 
— 

4 ὅτι ex Ven. 4. adjeci. 5 Ven. 4, τις. Mon. tL. 6 

oix ex Ven, 1. recepi. 7 Mon. ἀλλὰ τοῦτος. Ven, 4. ἀλλ᾽ 
αὐτὸ τοῦτο. 8 ὅτι ex Ven. 1. recepi. 

1 



ZXOALA ΕἸΣ ΣΤΆΣΕΙΣ 

σεις, οἷον, ὅτι ταὐτόν ἐστι, κἂν ἑερὰ, κἄν ἰδιωτικὰ * τὰ 

ἐξ ἐεροῦ ἀπόσυλώμενα ; xil πάλιν ταὐτόν ἐστι, ἀὰν ἐχ 

πόρνης χἂν ἐκ πόρνου τις ἢ γεγενημένος, ? xaxei july vo- 

μος, τὸν ἱερόσυλον τεϑνάναι, ἐνταῦϑα δὲ γύμορ, τὸν £x 

στόρνης μὴ λέγειν, ξητητέον τὴν διαφοράν" ἔστιν οὖν, ὅτι 5 

ἐπὶ μὲν τοῦ ὅρου οὐχ αὐτὸ ἐκεῖνο τὸ πεπραγμένον ὃ κα- 
τήγορος ἐγκαλεῖ" οἷον ὅτι ἰδιωτικὰ ὑφείλου χρήματα ἐχ 
τοῦ ἱεροῦ, xol ἐπὶ τοὐτῶν ἱερόσυλος. ei, ἀλλὰ τὸ ἰδιωτικὰ 

εἶναι τὰ χρήματα ὑπεχαλίνων, ὡς χαϑαιροῦν χαὶ ὑποβι-᾿ 
βάζον τὸ ἔγκλημα τοῦτο μόνον φησὶν, ὅτι ἱερόσυλος εἰ, 19 
ὡς συλήσας ἐξ ἱεροῦ. ἐπὶ δὲ τοῦ συλλογισμοῦ αὐτὸ τὸ 

πρᾶγμα τὸ ὃν ὁ χατήγορος λέγει, οὐ γὰρ δύναται ἄλλως 

εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ὅτι x πόρνης εἶ xol οὐ δεῖ δε λέγειν, ὥσπερ 

καὶ ἐπὶ τοῦ εὐνούχου τοῦ ἁλόντος ἐπὶ μοιχείᾳ καὶ ἄναι- 

4 

ρεϑέντος" συλλογίσμὸς δὲ εἴρηται ἀπὸ τοῦ παρὰ τοῖς φι- 15 

λοσόφοις συλληγισμοῦ, τῶν προτάσεων οὕτω προβαινου- 
σῶν" ὁ πόρνος τὸν αὐτὸν τῇ πόρνῃ fiov βιοῖ,. τὸν ἐκ. 
πόρνης λέγειν ὃ νόμος οὗ συγχωρεῖ , τὸν ἐχ πόρνου ἄρα. 

λέγειν ὃ νόμος οὐ συγχωρρῖ. 

β) Μὴ φύ σει ἐναν τέων" "οὐ γὰρ δεῖ τὰ ῥητὰ £x 10 

τῆς ἑαυτῶν φύσεως ἐναντιοῦσϑαν πρὸς ἄλληλα’, τοῦτο 

γὰρ 'ἀμαϑὲς, ἀλλ᾽ ix περιστάσεως γίνεσθαι" οὐ γὰρ δεῖ 
τὸν μὲν τῶν νόμων λέγειν, δεῖν τὸν κλέπτην κολάζεσθαι, 
τὸν δὲ λέγειν, δεῖν τὸν αὐτὸν στεφανοῦσϑαε, ἀλλὰ κατὰ 
περίστασιν, ὡρ εἴρηται" οἷον νόμος, τὸν στρατιώτην μὴ 35 
πωλεῖν τὰ ὅπλα, καὶ νόμος ϑάπτειν τὸν, πατέρα". ἐπὶ 

στρατοπέδου, τις ἀποϑανόντος τοῦ 89 πατρὸς πωλήσας τὰ 

ὅπλα ϑάπτει αὐτὸν χαὶ κρίνεται, ) 
y) Καὶ ὅλως διπλῆ τις" καὶ διὰ τί, φασὶν, μὴ 

διπλοῦν ῥητὸν καὶ διάνρια χαλεῖται, ὥσπερ διπλοῖ στο- 30 

χασμοὶ καὶ ὅροι" καὶ φαμὲν, ὅτε ἐν μὲν **. ῥητῷ καὶ δια- 

9 Ven.1. γεγενρημένος. 10 τοῦ ex Ven.1. recepi. 411 

μὲν ex Ven. 1. recepi. | 
-* 
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΄ γοίᾳ παράβασις εὑρίσκεται νόμου" ἐνταῦϑα δὲ τῶν »ὅόμων 
ὁ ἕτερος εὑρίσχεταν φυλαττόμενος, τὸ οὖν διάφορον στά-- 

σιν ἑτέραν ἐποίησεν" ὀλίγη *? γὰρ ἐναλλαγὴ στάσιν ἕτέ-- 
᾿ς θὰν ἀπεργάζεται" ἐν δὲ στοχασμῷ καὶ ὅρῳ, ἐπὶ πάντων 

δ τῶν εἰδῶν τὸ ὅμοιον σώζεται, διπλῇ δὲ, ἐπεὶ xoi ἀμφό- 

reoo διπλᾷ δείκνυται" οὐχ ὡς ἐν δητῷ καὶ διανοίᾳ ὁ μὲν 
τὸ ῥητὸν ἀπεγείματο, ὁ δὲ τὴν διάνοιαν, αλλ᾽ ἀμφότεροι 

ἀμφοτέροις κέχρηνται. ᾿Ἑκάτερος γὰρ λύσας τῇ διανοίᾳ 
τὸ τοῦ ἐναντίου ῥητὸν οὕτως ἐπεισάχει τὸ ἴδιον" καϑο- 

40 λιχὸν γὰρ τοῦτο, τοῖς βλάπτουσι ῥητοῖς ἀντιτάττειν τὰς 
διανοίας. J | 

δ) Ἢ μέντοι ἀμφιβολία" φασί τινες ἀσύστα- 
τον εἶναι τὴν ἀμφιβολίαν" οὐ γὰρ δυνατὸν πέρας ἢ λύ- 
σιν. αὐτῆς εὑρεϑῆναι" ἰσάξει γὰρ τὰ λεγόμενα" φαμὲν 

45. οὖν, ὡς εἰ μὲν ἐφ᾽ ἅπασι τὸ ἐξισάζον᾽ εἶχεν, ἀσύστατον 
ἂν ἦν᾽ νῦν δὲ διαφόρους ἐστὶ τὰς τῶν. προσώπων ποιό- 
Turo εὑρεῖν , ἐξ ὧν ἂν γένοιτο τὸ 13 συνεστηκός" καὶ 

δείκνυσι τοῦτο “Δημοσϑένης ' 1^ ἔχρησε γὰρ ὃ ϑεὸς τοῖς 
nolo, τοὺς ἡγεμόνας φυλάττεσθαι , καὶ ἀμφισβη- 

20 τοῦσιν, οἱ μὲν τοὺς ῥήτορας, οἱ δὲ τοὺς στρατηγοὺς λέ. 
γοντες" ἐπιχειρεῖ οὖν Δημοσϑένης ἐχ τοῦ. καιροῦ, , δὲ μὲν 
γὰρ ἦν,. φησὶ, πολέμου καιρὸς, τοὺς στρατηγοὺς ἄν ἔλεγε, 
γῦν δὲ, οὐχ ὄντος πολέμου, τίνας ἑτέρους ἢ τοὺς ῥήτο- 

- ρας φησίν; ; : 

25 e) Ἔστι ze ἀμφιβολία" ἐχ τῶν σαφεστέρων 
ὑπέγραψεν αὐτήν᾽ ἔστε δὲ τὸ μὲν κατὰ προσῳδίαν, χατὰ 
πνεῦμα ἢ τόνον" γίνεται δὲ οὐ μόνον κατὰ διάστασιν 

συλλαβῶν, ἀλλὰ xci xaO" ὑπέρϑεσιν λέξεως xol xara 
΄ ὁμωνυμίαν" κατὰ μὲν οὖν πνεῦμα, οἷον συνωμολόγησαν 
50 δύο πόλεις, ἐν δέκα ἔτεσι μὴ ἄρασϑαι πόλεμον πρὸς. ἀλ- 

. λήλας" τοῦ δεχάτου διανυσϑέντος ἔτους πόλεμον 15 αὖ- 

12 Vén. 4, ὀλίγη. Mon. ὅλην. 43 10 Ven. 1. om. 14 
de fals. leg. p. 436.. 48 Ven. 4. πόλεμον. Mon. μόνον. 
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τῶν ἡ ἑτέρα χενεῖ, καὶ χρίνεται ἡ παραβεβηκυῖα τὰς 

σπονδάς᾽ 7] μὲν γὰρ ̓ ἀναγινώσχει δασέως, Ἱ ἵνα σημαίνηται 

ἐν πρὸς roig δέχα " ἡ δὲ ψιλῶς, ὥστε τὴν ,,.ἐν“ πρόϑεσιν 

λαμβάνεσθαι" τοῦτο μέντοι τὸ παράδειγμα ἐν ταὐτῷ καὶ 
κατὰ τόνον ἐστὶ xoi διάστασιν συλλαβῶν ἔτι δὲ τοῦ μὲν 5 

ἐδίως χατὰ τόνον, XGl ἰδίως χατὰ διάστασιν συλλαβῶν 

αὐτὸς παράδειγμα δέδωχε" τοῦ δὲ χαϑ' ὑπέρϑεσιν λέξεων 

παράδειγμα. τόδε" τελευτῶν τις τοῖς παισὶν ἐπέτρεψε, χα- 

τασχευᾶσαι Ἡρακλέα , χρυσοῦν ῥόπαλον ἔχοντα, καὶ ὃ 

μὲν τὸ χρυσοῦν τῷ ῥοπάλῳ παρενείρδι, ἵν᾿ ἢ μόνον τὸ 40 
ῥόπαλον χρυσοῦν, ὁ δὲ χρυσοῦν ᾿Ηρακλέα φησὶν, ὡς ὅλον. 
εἶναι χρυσοῦν" χκαϑ᾽ ὁμωνυμίαν δὲ τό τε ῥηϑὲν περὶ τῶν ᾿ 

ἡγεμόνων, καὶ τὸ χρησϑὲν ἐν τοῖς Μηδικοῖς ξύλινον τεῖ- 

χος τοῖς ᾿4ϑηναίοιφ᾽ 19 ἔνϑα οἱ μὲν συνεβούλευον, ξύλοις ͵ 

καταλαβεῖν τὴν ἀχρόπολιν, Θεμιστοχλῆς δὲ ἐμβῆναι εἰς 18 
τὰς ναῦς προὔτρεπε. Τινὲς δὲ xol τὸ ἐν τῇ μεταλήψει 
ῥηθὲν, δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίχας μὴ εἶναι, ἀμφιβολίαν 
ἐξ ὁμωνυμίας λαμβάνουσι" δίχας οἱ μὲν τὴν χρίσιν, οἱ .- 

δὲ τὴν τιμωρίαν λαμβάνοντες. 
€) Τὴν δὲ μετάληψιν" μετάληψις εἴρηται, ὅτι 20 

xat. ἔνστασιν εἰσάγεται καὶ ἀντιπαράστασιν͵ -καϑάπερ 
ἡ μετάληψις τὸ κεφάλαιον" πρῶτον μὲν 17 γὰρ παραγρα- 
φή ἐστι διωϑουμένη τὸν ἀγῶνα ἐνστατιχῶς, εἶτα δεχο- 

μένη πάλιν ἀντιπαραστατιχῶς ἀγωνίζεται" φασὶ δέ τινες; 

ὡς ἔδεε τῶν ἄλλων αὐτὴν προτάττεσϑαι στάσεων, ὡς 35 
παραγραφομένην τὸν ἀγῶνα" σπουδάζουσι δὲ πάντες av- 

ϑρωποι αὑτὸ τοῦτο οὐδὲ ΄ εἰσελϑεῖν" ἀλλὰ πρὸς τοῦτο 

ἀσφαλῶς. ὡρίσατο , &L δεῖ τούτων τε εἰσεγεχϑῆναι φήσαρ" 

ἀδύνατον δὲ qv, τούτων τι παραγράφεσϑαι ; μὴ μαϑόν- 

τας ὅλως, τίνα ταῦτά ἐστιν" ἐν μὲν οὖν τῇ μεϑόδῳ μετὰ 30 — 

πάσας αὐτὴν τάττει, ἐν δὲ τῇ διαιρέσει μέσην" οὐδὲν γὰρ 

ἐχώλνεν, ἤδη τὰς στάσεις ἐπισταμένων ἡμῶν, ᾿ 

16 Herod. VII, 141. 17 μὲν ex Ven. 1. recepi. 
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t) 4dvo δὲ αὐτῆς εἴδη" καινὸν τε ποιεῖ, ὕπερ ἂν 

οὐδεμιᾷ τῶν ἄλλων στάσεων, πρὸ τῆς τῶν κεφαλαίων 

διχιρέσεως διδάσχων περὶ εἰδῶμ" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ εἴδη τῆς 

μεταλήψεως ἰδίοις ἕχαστον τέμνεται κεφαλαίοις, ὡς εἰσό- 

& μεϑα, τούτου ἕνεκα καὶ τάξεως: αὑτὰ τῆς μετὰ τῶν στέ- 
σεων ἠξίωσε" παλιν δέ πού 13 φασι, xol &b ἰδίοις τέμνεται: 

κεφαλαίοις ἑκάτερον, ἔδει καὶ ἑκάτερον στασιν ἰδίαν εἶναε" 
ἀλλ᾽, ὡς εἴρηται, στάσιν τὴν αὐτὴν οὐχ ἡ *? ταυτότης τῶν 

κεφαλαίων ποιεῖ, οὔτε μὴν ἡ διαφορότης διάφορον. Ζεα-. 

40 φορὰ δὲ ἀντιλήψεως καὶ μεταλήψεως 20, ὅτι ἐχεῖ μὲν τὸ 
σεπονθὸς πρόσωπον λαμπρὸν, οἷον ἡ πόλις, τὸ δὲ ἀδικὴ - 

σαν εὐτελὲς, olov ὁ ξωγράφος, ἐνταῦϑα δὲ τοὐναντίον " 

᾿ἔτε κατὰ Πορφύριον, ἐν μὲν τῇ ἀντιλήιμει ὅλον τὸ πρᾶ-- 
γμα συγχεχώρηται, ἐν δὲ τῇ “μεταλήψει οὐχ 0Ào», ὡς ἐπὲ 

48 τοῦ παραδείγματος τῆς ἀγράφου" ἄλλοι δέ φασιν., ὅτε 7 

μὲν μετάληψις ἀπὸ νόμου τινὸς ἀεὶ λαμβάνεται, ἡ δὲ 

ἀντίληψις καὶ ἀπὸ ἔϑους καὶ ἀπὸ φύσεως. Μιαφορὰ δὲ 
μεταλήψεως καὶ παραγραφῆς: Ort ἡ μὲν μετάληψις ἀπὸ 

ὑητοῦ ἄρχεται, καὶ εὐθέως avrov ἀφέσταται, ἡ δὲ παρα- 
80 γραφὴ περὶ αὐτὸ καταγίνεται" xol Uri ἡ μὲν παραγραφὴ 

' πρόδηλον ἔχει τὴν ἑαυτῆς 32 φύσιν, μόνη γὰρ αὕτη τῶν 
στάσεων οὐδεμίαν περὶ τὴν εὕρεσιν ἔχει τὴν ζήτησιν" ὃ 

' γὰρ λέγων τὸ πρόβλημα εὐθὺς προτίϑησι3 τὸ καὶ ma- . 
ραγραφῆ, καὶ δηλοῖ τὴν στάσιν ἅμα τῷ τὸ πρόβλημα 

85 προενέγκασϑαι, ἡ δὲ μετάληψις οὐχ οὕτως, ὥσπερ οὐδὲ 
ci?) ἄλλαι rV στάσεων. | 

.) ᾿ΑΔπαγωγὴ τῆς εὐθϑυδιχίας" εὐϑθυδικία ἐστὶ 
"T0 εὐθὺ τῆς δίκης ἱέναι, xol μὴ μόνον τὴν ἀπὸ τοῦ νό- 

48 που Ven. 1. om. 49 Ven. 4, οὐχὶ ταυτότης, 40 
Ven. 1. μεταστάσεως. 831 Mon. καὶ τὴν kavrov. . Ven. 1. τὴν 
ἑαυτῆς. ^ 322 Ven.1, προτίϑησι. Mon, προςτιϑησι. 23 αἱ ex 

Ven. 1. recepi. . 
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μου προβάλλεσϑαι ἄδειαν, ἀλλὰ xa] τὴν ἀπὸ τῶν πρα- C 

γμάτων ἀπολογίαν ποιεῖσϑαι, 

8) Κατὰ ῥητόν" rot μὲν φεύγοντος ἐνταῦϑα 

προτεινομένου τὸ ῥητὸν, τοῦ δὲ κατηγόρου τὴν διαγοιαν" - 

λέξεε γὰρ ἔχειν μὲν οὕτω τὸν νύμον, οὐ μὴν ini τοιού- 5 

τοις" στοχαστικὸν δὲ λέγει οὔ κεφάλαιον, ἀλλὰ δήτημά, 

᾿Ιστέον, ὡς τῆς παραγραφῆς 7 uiv τελεία ἐστὶν, ἡ δὲ ἀτε- 

λης. τελεία μὲν, ὅτε τοῦ πράγματός ἐστι παραγραφή" λέ-: 

γοντος τοῦ φεύγοντος, ὅτι. οὔτε σοὶ οὔτε ἄλλῳ δικάζομαι 

στερὶ τούτου, ἀτελὲς δὲ, ὅτε προσώπου μόνου γίνεται͵ πα- 10 

gay go qi λέγει γάρ" ,,00l μὲν οὐ διχάξομαι, ἐπέρῳ δὲ 

τῷ βουλομένῳ“. 

ε) Tonov ἢ χρόνον» τόπου καὶ χρόνου παρά- 

δειγμὰ τέϑεικεν ὃ τεχνιχός" διαιρεῖται δὲ ὁ χρόνος. εἷς τὸ 

ut] νῦν, εἰς τὸ μηκέτι, xol εἰς τὸ μήπω' τοῦ μὴ νῦν πα- 18 

ράδειγμα" νόμος, ἐν ἱερομηνίῳ μηδένα δικάξεσϑαι, χατῆτ 

γορεῖ τις ἐν ἱερομηνίφ. τινὸς ὡς ἡσεβηκχότος ; ὁ δὲ κατὰ 

τὸ νῦν παραγράφεται τὴν κατηγορίαν, ov μὴν καὶ μετὰ 

ταῦτα αὐτὴν ἀποσείεται" τοῦ δὲ μηκέτι, δύο πλούσιοι 

πένητι ἦσαν͵ ἐχϑροὶ τὰ πολιτικᾳ" - ἐπὶ πρεσβείᾳ 34 ἐξεὰ- 20 

᾿ϑόντορ τοῦ πένητος, εὑρέϑη 0 υἱὸς αὑτοῦ νεχρὸς ἀσκύ- . 

λευτος, καὶ ἀντεγκαλοῦσιν ἀλλήλοις οἱ πλούσιοι" ἀπέφυ- 

γεν ἀμφότεροι, καὶ ἐπανελϑὼν ὁ πένης βούλεται χρίνειν 

αὐτούς" οἱ δὲ παραγράφονταει αὑτόν" παντελῶς , κατὰ 

τὸν λέγονζα νόμον, δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίχας μὴ εἶναι" 25. 

τοῦ δὲ μήπω" νόμος τριακοντὰ ὕστερον ἡμέραις μετὰ τὴν 

γραφὴν εἰσιέναὶ τὴν δίκην" δύο πένητες ἐγράψαντο πλού-΄' 

σιον, ᾿εὑρέϑη ὃ ἕτερος αὐτὼν νεκρὸρ ἀσχύλευτορ, καὶ ὃ 

ἕτερος πρὸ τῶν τριάκοντα ἡμερῶν τὴν δίκην ἀξιοῖ ἀγω- 

Ῥίζεσϑαι" τοῦτο γὰρ οὗ παντελῶς, ἀλλὰ κατὰ τὸ μήπω 80 

παρεῖναι τὸν καιρὸν τῆς προϑεσμίας παραγράφεται" ἀνα- 
* ? ? ^ 

μένειν 35 γὰρ ἀξιώσει τὸν προσήκοντα χρόνον" xol ταῦτα. 

24 Ven.i. πρεσβείαν. 35 Mon. ἀναμένει, Von. . ἀναμένειν» 
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piv περὶ χρόνου" ἀπὸ δὲ τοῦ προσώπου, οἷον τὴν μητέ- 

θα τις μοιχευομένην εὑρὼν ἀνεῖλε" xoi ἄλλο" πλούσεος 
τῷ δήμῳ δοὺς χιλίας δραχμὰς πένητα ἑαυτοῦ ἐχϑρὸν 

 xeráxpirov ὄντα ἀνεῖλε, καὶ χρίνεται φόνου, τὸ γὰρ πρό-- 

δ σωπον μεταλαμβάνει, ὅτι μή σοι ἐξῆν" ἀπὸ δὲ προσώπου 
καὶ πράγματος καὶ τόπου. καὶ χρόνου, οἷον ἱέρεια μυοῦ-- 
σα. τύραννον ἀπέχτεινεν" ἀπὸ δὲ τόπου, οἷον τύραννόν 
τις καταφυγόντα" εἰς τὸ ἱερὸν ἀνεῖλε, καὶ χρίνεται φόνου" 

ἀπὸ δὲ χρόνου, οἷον χυβερνήτης, ἰδὼν t ὑπό τινος τῶν ἐπε- 

40 βατῶν ἐν τῷ πλῷ μοιχευομένην τὴν ἑαυτοῦ γυναῖχα τέως 

μὲν ἐπέσχεν, ἐν δὲ τῷ λιμένι γενόμενος. ἀνεῖλε τὸν μοε-- 

yov* ἀπὸ. δὴ τρόπου, olov. χαταλαβών τις ἐπὶ à τῇ γυναιὲ 

μοιχὸν ἐνέπρησε τὸ δωμάτιον" ἀπὸ δὲ αἰτίας, οἷον xaré— 

λαβέ τις ἐπὶ τῇ γυναικὶ μοιχόν " ὁ δὲ ληφϑεὶς ἐπηγγεέ-- 

45 λατο δώσειν χιλίας δραχμὰς, εἰ ἀφεϑείη" πεισϑέντος τοῦ 

ἀνδρὸς ἐπὶ τούτοις ἐχϑρὸς τις ὧν τῷ μοιχῷ ἀνϑυπέσχε-- 
τὸ χιλίας δραχμὰς, εἰ" ἀνέλοι αὑτὸν, ὃ δὲ ἐπέίσϑη καὶ 
ἀνεῖλε, καὶ ἀνελὼν κρίνεται ἐπὶ τῇ αἰτίᾳ 35, ὅτι τὰς χε-- 

λίας λαβὼν ἐφόνευσε, καὶ οὐκ ἐπὶ τῇ μοιχείᾳ ἀχϑόμενος. 
40 Ἰστέον δὲ, ὅτι κατὰ τέσσαρας μόνας τῶν στάσεων γίνε-: 

ται ἡ παραγραφὴ, κατὰ στοχασμὸν, ὅρον, ῥητὸν καὶ διά-- 

᾿ ψοίαν καὶ ἀμφιβολίαν" στοχασμὸν μὲν, ὡς ὁ xata Τίι- 
μάρχου, ὅρον δὲ, οἷον ἱέρειαν, τις ἐγράψατο ἀσεβείας, eg 
προαγωγεύσασαν᾽ ἡττᾶται τὴν δίχην ὃ χατήγορος ". καὶ 

250 ὕστερον βούλεται αὐτὴν γραφέσϑαι οὐχέτι ἀσεβείας, ἀλ- 

/ A& προαγωγείας" ἡ δὲ παραγράφεται χατὰ τὸν νόμον 

τὸν χελεύοντα, δὶς “περὶ τῶν αὐτῶν μὴ χρίνεσθαι" ζητοῦς-. 

μεν γὰρ ὁρικῶς, πότερον πὸ πάλαι ἀσεβείας γεγράφϑαι, 
yvy δὲ προαγωγείας, διαφορὰν ἔγει" καὶ οὐχ ἁρμόττει ὃ 

δ0 γόμος, ἢ ταῦτόν ἐστι καὶ ἁρμόττει" κατὰ 37 ῥητὸν καὶ 
διάνοιαν, ὃ φῆσιν “Ἑρμογένης, δὶς περὶ τῶν αὐτῶν Óixae 

36 Ven. 1. ἐπὶ Τῇ αἰτίᾳ. Mon. ἐπὶ τῆς αἰτίας. 27 Ven.1, 

κατὰ. Mon. καὶ. : ) 
^ 

, 
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μὴ εἶναι" ἐξετάζει yao, πότερον ὃ νόμος ἐπὶ τῶν ἐλαττό- 
γων ἁμαρτημάτων λέγει. μὴ εἶναι δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δί- 
κας, ἐπὶ τηλικούτων δὲ οὐχέτι, ἢ τὸ μὲν ῥητὸν δεῖ vu- 
Aug ἐπὶ πάντων δέχεσθαι, αὐτὸ δὲ τὸ πρόβλημα tovto 
δύναται κατὰ ἀμφιβολίαν εἶναι τὴν xm" ὁμωνυμίαν, 5 
ὥσπερ εἴρηται διὰ τὸ δίχας. Αἰτιώμεϑα δήπουϑεν, ὅτι 
ϑαυμαστὸν παρὰ τὰς ἄλλας στάσεις πέπονϑεν 7) μετά- 

ληψις , αἱ μὲν γὰρ ἐχ τοῦ φεύγοντος χαρακτηρίζονται, 

αὕτη δὲ μόνη ix τοῦ κατηγόρου λαμβάνεται" ὁ δὲ Μ-΄ὦ 

νουκιανὸς xol ἐχ τοῦ φεύγοντός φησι μετάληψιν yive- 10 

σϑαι, οἷον γόμος παρ᾽ “Αϑηναίοις, τὸν φϑείραντα χόρην 

ἐχτιννύναι χιλίας δραχμὰς, παρὰ δὲ Δακεδαιμόνίοις, ἀπο- 
ϑανεῖν. “Ἱακεδαιμόνιός τις, ᾿4ϑήνησι πρεσβεύων, φϑεί- 

get κόρην ᾿Διττιχὴν, xai χατὰ τὸν νύμον ἐξέτισε τὰς χι- 
λίας, μετὰ ταῦτα ἐπανελθὼν εἰς “αχεδαίμονα τῷ ἐχεῦ 15 

γόμῳ. ὑπάγεται" ἀλλ᾽ ἐνταῦϑα δύο ἐστὶ μεταληπτιχὰ" 
τὸ μὲν τοῦ διώχοντος, χαὶ οὐκ ἀλλαχοῦ χρὴ διδόναι τὴν 
δίχην, ἀλλ᾽ ἐνθάδε, “πακεδαιμόνιόν σὲ ὄντα" τὸ δὲ τοῦ 
φεύγοντος" ἀλλ᾽ οὐκ ἐβιασάμην ἐνθάδε, ᾿4ϑήνησι δέ" 
ὄντων δὲ 38 δύο μεταληπτικῶν, τὸ πρωταγωνιστοῦν 3920 
ἐστι τοῦ διώκοντος " πότερόν more ϑήνησι δεδωχύτα τὴν 
δίχην χρὴ δοῦναι xai ἐν Σπάρτῃ, ἡ οὔ" τοῦτο δὲ ἐκ τοῦ 
χατηγόρου" πρὸς ὅπερ ὁ φεύγών" ἀλλ᾽ οὐκ ἐνταῦϑα βε- 
βίασμαι, στε εὑρίσκεται καὶ τοῦτο τὸ ζήτημα ὑπὸ τὴν 
τοῦ κατηγόρου πίπτον φωνήν. ᾿ 25 

Περὶ στοχασμοῦ. 
J us : 
Ore xal πρόσωπα ἔχει" οὗ γὰρ ἀτελοῦς ἀλλὰ 

τελείου στοχασμοῦ ποιεῖται διαίρεσιν, ὡς συνεμφαινομέ-' 
vov τῷ τελείῳ χἀχείνου " διό φησι καὶ πρόσωπον καὶ noa- 

28 Ven. 1. οὗ». 29 Ven. 4. προταγωνιστοῦν. Mon. πρω-. 
TUyUXLUTOU, . t | 



270 ΜΑΞΊΜΟΥ TOY IL44NOYA4OY 

γμα, ἵνα μήτε τὰ προσωκικὰ ἐλλείπῃ χεφάλαιά , ἅτινά 
εἰσι βούλησις, δύναμις, xoivn ποιότης, μήτε τὰ πραγμα- 

τικὰ, ἅπερ ἐστὶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε 

τέλους, μετάϑεσις αἰτίας, πιϑανὴ ἀπολογία, μήτε μὴν vo 
5 χοινὰ, & eig, παραγραφικὸν, μετάληψις, ἀντίληψις. Τὸν 
yap κατὰ φύσιν διαιρεῖ στόχασμὸν, ἐπεὶ τοῦ κατὰ τέ- 

. χρὴν ἑτέρα διαίρεσις πρὸς τὴν ἐμπίπτουσαν ὕλην" ἡ γὰρ 

τέγνη διδάσκαλος πρὸς τὴν ὕλην, τί μὲν Aexréov τὶ δὲ 
σιωπητέον, καὶ τί “μὲν ἐμπίπτει τί δὲ οὐκ ἐμπύπτει. "Etc 

40 ἰστέον, ὅτε τῶν τοιούτων χεφαλαίων μόνη 7 ἡ ueradlanpig 

ἐστιν ἰδίὰ τοῦ κατηγόρου, τοῦ δὲ φεύγοντός ἐστι τὸ πα- 

ραγραφικχὸν, ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις, ἡ ἀντίληψις, 7) 

μετάϑεσις τῆς αἰτίας, χαὶ ἢ πιϑανὴ ἀπολογία, χοινὰ δὲ 

ἀμφοῖν ἡ βούλησις, 7" δύναμις, τὸ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρν τέ-- 
45 λοῦς, καὶ «ἢ κοινὴ ποιότης, 

8) Παῤραγραφιχῷ ἔστιν ὅτει Iftotrrüg κεῖταε 
τὸ ἔστιν ὅτε, “ρποχρατίων yaQ φησι, τὸ παραγραφικὸν 
πρωτεύειν τῶν ἄλλων, οὐδεὶς γὰρ ἐξὸν αὐτῷ μηδ᾽ εἰς 
ἀγῶνα καϑίστασϑαι τὴν ἀρχὴν ζητεῖ λόγους τοὺς ἐξαι-: 

. 20 ροῦντας αὐτὸν τοῦ ἐγκλήματος" ἔλαβε δὲ τοῦτο ἐξ ἷστο-- 

ρίας, φασὶ γὰρ διασχεπτομένῳ Περικλεῖ, Σ ὅπως ἂν δοίη 

τῶν χρημάτων λόγον, ἐπιστάντα ᾿Αλκιβιάδην ἔτι νέον 
ὄντα εἰπεῖν, ὅτε ἐχρῆν, ὦ Περίχλεις, σχέψασθϑαι μᾶλλον 
περὶ τοῦ μὴ δοῦναι, ἢ περὶ τοῦ sig εὐϑύνας ἑαυτὸν 3 

25 χαταστῆσαι. Δεύτερον δὲ, κεράλαιον ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπο 
αἰτησις εἰκότως" τοῦ μὲν γὰρ παραγραφικοῦ ἀσϑενέστε-- 

ρον, τῶν δὲ ἄλλων ἐστὶν ἰσχυρότερον, εὐ γὰρ xol προσή- 

καῖο TOV ἀγῶνα, καὶ ἥττων κατὰ TOUTÓ TOU παραγρα- 

φιχοῦ γέγονεν, ὅμως οἴπω παντελῶς χαϑῆχεν ἑαυτὸν ὃ 

$0 φεύγων εἰς τὴν πρὶ ToU πράγματος ζήτησιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

δικαστοῦ τινος τρόπον ἐπέχων ἐλέγχους ἀπαιτεῖ. Τρίτον 

καὶ τέταρτον ἡ βούλησις καὶ ἢ δύναμις" «συστατικὰ γὰρ 

'4 Plut. Alc. c. 7, 2 Mon, σαυτόν, Ven, ἑαυτόν. 
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τοῦ προσώπου" δεὶ δὲ ταῦτα πρὸ τῶν συστατικῶν εἶναι 
τοῦ πράγματος, πρότερον γὰρ τὸ πρᾶττον τοῦ πραττο- 

μένου" " δὲ βούλησις προτέταχται τῆς δυνάμεως εὐλό- 
γως, ἀρχὴ γὰρ ἡμῖν πασῶν πράξεων ἡ βούλησις. Hiu- 

πτὸν τὰ ἀπ᾿ ἀῤχῆς ἄχρι τέλους, καίτοι δέον ὃν πρὸ ὅ 

πάντων ταττεσϑαὶ, ὡς φασί τινες, ἐπειδὴ δι᾿ αὐτῶν αἱ 

ἀποδείξεις προΐασι, φαμὲν οὖν " ὅτι τοῦ μὲν παραγρα- 

φιχοῦ καὶ τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαιρτήσεως ἔλαττόν ἐστι, 

τοῦτο μὲν γὰρ ἀποδεικτικὸν , ἐχείνων δὲ τὸ μὲν οὐδὲ 
προσίεται τὸν ἀγῶνα, ἡ δὲ εἰ xol προσήχατο, ἀλλ᾽ oU 10 

παντελῶς, ἀλλὰ μὴν καὶ μετὰ τὴν βούλησιν καὶ τὴν 

δύναμιν τέταχται" ὅτι τὰ μὲν τοῦ προσώπου ἐστὶ συ- 

σετατιχὰ, τὰ δὲ τοῦ πράγματος. "Exrov ἡ ἀντίληψις 
κατὰ τὸν διώχοντα τὴν τῶν χεφαλαίων τάξιν ποιουμένου 

τοῖ τεγνιχοῦ" ὃ μὲν γὰρ διώχων- μετὰ τὰ Gm ἀρχῆς 45 

ἄχρε τέλους χρῆται τῷ ἀντιληπτωιῷ, ἕνα μετὰ τὰς Ob- 
κείας ἀποδείξεις ἐπενεγχὼν τὸ τοῦ φεύγοντος ἀντιληπτι- 
χὸν τυραννικὸν αὐτοῦ δείξῃ τὸ φρόνημα, 0 δὲ φεύγων 
τοῦτο αὐτὸ, τὸ τυραννικὸς δοκεῖν, φυλαττόμενος 'μετὰ 
τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας xc τὴν πιϑανὴν ἀπολογίαν 20 

τάττει τὸ ἀντιληπτιχόν᾽ μετὰ δὲ τοῦτο ἡ μετάληψις, 

ἀεὶ γὰρ πρὸς τὸ ἀντιληπτικὸν φέρεται τὸ μεταληπτικὸν, 
δι᾿ ἀλλήλων γὰρ λύεται τὰ χεφάλαια. Ὄγδοον μετὰ τὴν 
μετάληψιν, ἕβδομον οὖσαν, ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας. ῬἜγα- . 

TOV ἡ κοινὴ ποιότης " ἐχρήσατο δὲ τοῖς ὀνόμασι τῶν 45 
στάσεων ἀντὶ τῶν χεφαλαίων, εἰπὼν ἀντίληψιν xal με- 

τάληψιν,. ἢ | μὲν γὰρ στασις καλεῖται ἀντίληψις, ἄντι- 

ληπτικὸν M TO κεφάλαιον. 

7) Τὸ παραγραφιεκὸν γίνεται" τὸ κεφάλαιον 
κοινὸν προσώπου καὶ πράγματος, ὁτὲ μὲν yag Tig ἀπὸ 3 
τῆς προσωπικῆς ποιότητος παραγράφεται, ὡς οἱ δέχα 

γέοι ἕχαστος αὑτῶν ἰδίᾳ χρίνεσϑαι ἀξιῶν, διὰ τὴν ἐμ- 

φαινομένην παρ᾽ ἑκάστῳ ποιότητα, ὁτὲ δὲ ἀπὸ τοῦ πρά- 
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γματος, ὡς ὃ ἄσωτος ἀξιῶν δεικνύναι 5 πρότερον. εἰ ἀνή- 
ρηται ὃ πατήρ. ὌΝ 

δ) Κατὰ τρόπους τέσσαρας" ὡς μὲν ἁπλῶς 
εἰπεῖν τὸ παραγραφιχὸν ἐκ τῶν περιστατιχῶν γίνεταε, 

Ὁ ἀλλ᾽ εἰ καὶ τέσσαρας. τρόπους ἀπαριϑμεῖται, ᾿ ἀλλ᾽ οὖν 
^. τρεῖς εἶσι τῇ ἀληϑείᾳ" τὸ μὲν γὰρ τοῦ ἀσώτου ἀπὸ τοῦ 

πράγματός ἐστι; ξητοῖται γὰρ, εἰ ἀνήρηται, ὃ πατὴρ, τὸ 
δὲ τοῦ τρισαριστέως καὶ τῶν δέχα νέων ἀπὸ τοῦ mpoco- 
που; τὸ δὲ τοῦ δειλοῦ ἀπὸ. τοῦ χρόνου" ὅταν οὖν μὴ 

40 ἔχωμεν ix τούτων διαβαλεῖν τὴν κατηγορίαν, ἐχλείπεε 
τὸ χεφαλαιον. 

€) Τοῦ δὲ ἀπὸ 'δητοῦ' τηνικαῦτα γάρ, φησὶν, 
ovx ἔσται κεφάλαιον καὶ μέρος στοχασμοῦ, ἀλλὰ τελεία 
παραγραφὴ, ἥν. μετάληψιν προσηγόρευσεν, ἐχείνη μὲν 

45 γὰρ ἐκβάλλει. ὅλον τὸν ἀγῶνα, τοῦτο δὲ μέρος τι TOV 
περὶ τὸ πρᾶγμα αἰτιᾶται, καὶ ἡ μὲν νόμον ἔγει, τὸ δὰ 
οὔ. .loréov δὲ, ὅτι τὰ τοιαῦτα κεφάλαια πασῶν τῶν 
στάσεων ἐπεξεργάζεται, ἐπιχειρήμασιν, ἐργασίαις , éy- 

' ϑυμήμασιν, ἐπενθυμήμασι, πλαστοῖς, περὶ ὧν ἐν toig 
20 περὶ εὑρέσεων ῥηθήσεται, ἐνταῦϑα δὲ περὶ μόνης τῆς 

τούτων διέξεισι φύσεως. | “ 

a) H τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" ἢ τῶν ἐλέγχων 
enatis | ἐχ TOV ἀτέχνων γίνεται πίστεων, “μαρτύρων, 
διαϑηχῶν, Ψηφισμάτων, ἐπιστολῶν, βασάνων: ἄτεχνοι 

25 δὲ λέγονται πίστεις , ἐπειδὴ ἡ ὕλη τοῦ προβλήματος ἔχει 
αὑτὰς xol τοῦ πράγματος, καὶ ovx ἔξωϑεν γίνονται ἀπὸ 
τῆς τοῦ ῥήτορος τέχνης. Φασὶ δέ τινες, ὡς εἰ μὲν τοῦ 
σημείου ἐστὶ τὸ χεφάλαιον τοῦτο, εὔηϑες, φανερὸν γὰρ 

εἶναι, δεῖ τὸ σημεῖον, δἰ δὲ͵ τοῦ. ἐγκλήματος, χαὶ τοῦτο 
80 ἄτοπον, οὗ γὰρ ἔσται ; ἀδήλου πράγματος ἔλεγχος, περιτ- 

τὸν τοίνυν" φαμὲν οὖν; ὡς εἰ μὲν σιὰς μαρτυρὼν εὐθὺς 
καὶ πιστεύεσθαι ἠδύνατο, εἶχεν ἂν λόγον ἡ ἀπορία" ἐπει-. 
δὴ δὲ xol μαρτύρων ὄντων » ἐπιζητεῖται, εὖ ἀληϑὲς ἢ 

( | —* 
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ψεῦδος τὸ ἐκ τῆς μαρτυρίας λεγόμενον, ᾿οὐδὲν ἄτοπον 
xai μαρτύρων ἐπιφερομένων ἔτε συνίστασθαι τὸ ξήτημα, 
xal ἄλλως φύσις ἐστὶ τοῖς φεύγουσιν, ἀπαιτεῖν μώρτυ- 
ρας, ἐν olg ἴσασὲ μὴ ὑφεστῶτας" εἰ γὰρ ἤδεσαν ὄντας," 
οὐχ ἄν ἀπήτουν, δῆλον δὲ ὅτι περὶ μόνων τῶν ἀληϑινῶν 5 
ζητημάτων διαλαμβάνει ὁ τεχνικὸς, ἐν γὰρ τοῖς πλασμα- 
τικοῖς ἀδύνατον μάρτυρας παραχϑῆναι. ᾿ 

B) Φύσει γὰρ ἐχϑρόν" τοὺς μὲν οἰκείους δού- 
λους οὕτω διαβαλοῦμεν, εἰ δὲ ἀλλότριοι'χαϑ᾽ ἡμῶν παρ- 
ἄγοιντο, εἰ μὲν χωρὶς βασάνων, ἐροῦμεν, ὅτε ἡ χωρὶς 10 
βασάνων μαρτυρία οὐχ ἀληϑὴς, πολλοὶ. γὰρ ἑάλωσαν 
ψευδόμενοι, εἰ δὲ μετὰ βασάνων, ὅτι ἐλευϑερία αὑτοῖς 
ἐπήγγελταε, εἰ δὲ τῶν ἄλλων οἰχείων τινὲς ὦσιν, ὅτι πο- 
γηροὶ τὸν τρόπον καὶ ἀχύόλαστοι, ἂν δὲ ἐλεύϑεροι ὦσιν 
ἢ ξένοι ἢ πολῖται, εἰ μὲν πένητες , ὅτε ῥᾳδίως χρήμασι 15 

διεφϑάρησαν , εἰ δὲ πλούσιοι, ἢ πονηροὶ καὶ διαβαλοῦ- 

μὲν αὐτοὺς χατὰ τοῦτο , ἢ ἐπιεικεῖς καὶ ἐροῦμεν, ὡς ἢ 
διὰ φιλίαν τοῦ κατηγόρου ψεύδονται ἢ δι οἶχτον, ἢ 
xal ὅτε ϑαῤῥοῦσι΄ τῶ πλούτῳ , ὡς οὐδὲν δι᾿ αὐτὸν 
πεισόμενοι. 30 

7) Ὡς ἐν τῷ κατὰ Kóvovog: ὃ μὲν yap, , φησὶ, 

τοὺς ἑταίρους καὶ ἡλικιώτας μάρτυρας παρέχεται πρὸς 

χάριν μαρτυροῦντας, ἐγὼ δὲ ξένους οὐδὲν ἐμοὶ προσή- 
χοντας, οὐδὲ Óv ἄλλο τι μαρτυροῦντας πλὴν ἀλήϑειαν. 

δ) Ὁ μὲν φεύγων χρήσεται" ὅτι οὐ τοῖς περι- 25 
στατὶχοῖς δεῖ μόνον ἀπαιτεῖν, ἀλλὰ καὶ πηλικότητε, οἷον 
οὐ χρὴ τηλικούτου πράγματος ἀμάρτυρον ποιεῖσϑαι τὴν 
κρίσιν, καὶ ἔτι συγχρίσει, ὅτι καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίων 
ἐγχλημάτων οὐδεὶς χωρὶς μαρτύρων ἐχρίϑη, καὶ τοῖς 

πρός τι, ὅτε. ἄτοπον ἐπὶ μὲν ὕβρεως xol κλοπῆς μηδέ- 50 
να ἐξ ὑποψίας χρίνεσϑαι, ἐπὶ δὲ τηλικούτων δίγα μαρ- 

τύρων κατηγορεῖν. Διαφέρει δὲ ἡ σύγκρισις τῶν πρὸς 
τι, ὅτι ἢ μὲν ἀπὸ τῶν ἴσων λαμβάνεται, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν 

Rhetor. V. —— 18 
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ἐλαττόνων" καὶ ἔϑει" ἔϑος γὰρ ἡμῖν τὰ τοιαῦτα ποιεῖν" 
χαὶ νόμῳ", ὅτι xal oi νόμοι τὰς ἀποδείξεις ἐκ τῶν φα- 

»ερῶν ποιεῖσϑαι χελεύουσιν" καὶ διχαστηρίοις " τούτου 
γὰρ χάριν καὶ τὰ δικαστήρια συγχροτεῖται. 

5 8) Ἢ βούλησις καὶ ἡ δύναμις" συνῆπται τὰ 

δύο ταῦτα χεφάλαια, ἐπειδὴ μὴ δύναται ϑάτερον τούτων 
ἄνευ τοῦ ἑτέρου ἐξέτασιν ἐπιδέξασθαι, ἀλλὰ ϑέλει πάν- 
τως συνεῖναι ἀλλήλοις, ὁ γὰρ βουλόμενός τι ποιεῖν, μὴ 

δυνάμενος δὲ, οὐδὲν κατορϑοῖ, καὶ αὖϑις, ὁ δυνάμενος 
10 μὲν, μὴ βουλόμενος δὲ οὐχ ἐπιχειρεῖ" καὶ ὅτι ὅπερ ἂν 

εἰς ἀπόδειξιν ἐπὶ ϑατέρων τούτων ἐπιχείρημα παραλά- 
βοις, καὶ ἐπὶ ϑατέρου ἁρμόξει. 

ὃ Φύσις ψυχῆς xal σώματος" ψυχῆς μὲν, ὅταν 

εἴπωμεν, ὀξὺν εἶναι τὸν κατηγορούμενον ἢ δεινὸν, σώ- 
46 uœroc δὲ, ὅταν ἐῤῥωμένον καὶ τὰ τοιαῦτα. 

η) ξπιτηδεύματα" οἷον εἰ τύχοι ἰατρὸς ὃ χκατη- 

γορούμενος ἐπὶ φαρμαχείᾳ ; ἐροῦμεν , ὅτε οὐχ ἀπίϑανον 
τὸν τοιαύτην ἔχοντα τέχνην φάρμαχον παρασχεῖν. 

e) Οἷον νέος πλούσιεορ᾽ παραχολουϑεῖ γὰρ τῷ 
20 μὲν πλούτῳ τὸ πλεονεχτικὸν, τὸ βίαιον, τὸ ἀχόρεστον, 

τῇ νεότητι δὲ τὸ ϑρασὺ, τὸ εὕτολμον, τὸ ὀξύῤῥοπον, 
ὁμοίως καὶ ἐπὶ πρεσβύτου" ἔτι γέρων ὧν καὶ προσδοχῶν 
ὀλίγῳ ὕστερον τεϑνήξεσϑαι χαινοτέροις ἐπιχειρεῖν ἐϑέ- 
λησε πράγμασιν, ὡς προληψομένης τῆς τελευτῆς τὴν Ti- 

25 μωρίαν. 

9) Ὃ καὶ ἰσχυρότατον" τὸ μὲν γὰρ γένος τύ. 
χης ἔργον ἐστὶν, oU γάρ τις ὁπόϑεν βούλεται τίχτεται, 
xal ὃ πλοῦτος τύχης ἐστὶ δώρημα, καὶ ἡ ἀγωγὴ, εἰ τύ-- 
g05, χρηστὴ, οὐ τοῦ ἀγϑέντος ἀλλὰ τοῦ ἀγαγόντος ἐστὶν 

80 ἐγχώμιον, καὶ τὸ ἐπιτήδευμα μέχρε τοῦ ἐπαίνου ἕστηχε 
μόνον, οἷον ὅτι χρηστὸν εἵλετο βίον; ἐν δὲ ταῖς πράξεσι 
τὸ τέλειον ἐπιγίνεται καὶ ἡ βεβαίωσις τοῦ ἐπιτηδεύματος. 
4i δὲ πράξεις διχῶς κατασκευάζονται, ἔχ ve τῶν ὁμοίων 
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xol ἀνομοίων" ὁμοίων μὲν, οἷον εἰ τὸν χλοπῆς χρινόμε- 

γον καὶ ἄλλοτε τούτῳ ἑαλωκότα ἀποδείξομεν, ἐχ δὲ τῶν 

ἀνομοίων χατὰ τὸ μεῖζον, ὅτι τὸν ἱερόσυλον οὐδὲν ϑαυ- 

μαστὸν ἰδιωτικὰ κλέψαι, καὶ χατὰ τὸ ἔλαττον, ὅτι τὸν 
χλέπτην καὶ ἐπὶ μιχροῖς ἀδικήσαντα εἰκὸς καὶ ἐπὶ τὰ 5 

μείζω χωρῆσαι καὶ ἱεροσυλῆσαε ἀφ᾽ ἑκατέρου μέρους" 
τουτέστι χαὶ τοῦ φεύγοντος xol τοῦ διώχοντος. "ldu δὲ 
βουλήσεως μὲν ταῦτα προχαταρχτικὰ, τελικὰ,. τὰ κατὰ 
σχέσιν" προχαταρχτιχὰ μὲν, οἷον εἰκὸς βουληθῆναι αὐ- 
τὸν ἀνελεῖν, ἐχϑρὸς γὰρ ἦν, τελικὰ δὲ, ἡνίχα τὸ. κέρ- 10 
δὸς αὑτῷ ἐντεῦϑεν ἀποβήσασϑαι φάσχομεν, χατὰ σχέ- 

σιν δὲ, ὅτι φίλῳ χαρίσασθαι ἠβουλήϑη ἢ ἐχϑρὸν λυ» 
πῆσαι" τὴς δὲ δυνάμεως iw τόπος, καιρὸς, ποιότης 

τοῦ πράξαντος καὶ παϑόντος, προσώπου, ὅταν ἀσϑενέ. 
στεροῦ μὲν τὸν παϑόντα, τὸν δὲ πράξαντα ἰσχυρότερον 1:5. 
ἀποφαίνωμεν. Ἰστέον δὲ, ὅτι ἐπὶ τὸ ᾿σχυρότερον τού- 
τῶν τελευτῶν χρὴ τὴν ἀπ᾿ αὐτῶν αὔξησιν. οἷον ἐὰν τῇ 
δυνάμει μᾶλλον ἰσχύωμεν, τὸ συμπέρασμα πρὸς τὴν δύ. ^ 

γαμιν ποιησόμεϑα, , xoà ἐὰν τῇ βουλήσει , πρὸς τὴν βού- 

λησιν, ὡς καὶ ὁ  Δημοσϑένης, * ,ἀλλ᾽ ὦ τᾶν οὐχὶ βου- 30 

λήσεται." 

e) Tà àn ἀρχῆς. ἄχρε τέλους οὕτως ὠνόμα-.. | 

erat, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τοῦ ξητήματος μέχρι τέλους 
ταῦτα ἐστι τὰ ἐξεταξζόμενα" καὶ ὅτε ἀπ᾽ ἀρχῆς tgo ν΄ 

τῇ ὑποϑέσει περιστάσεως ἄρχεται, μέχρε τῶν τελευταίων. 35. 
αὐτῆς φημι τῆς χρίσεωρ , ὥσπερ «ἐπὶ τοῦ παραδείγμα- ᾿ 
τος τοῦ παρὰ τῷ Eouoyéva σσυγκατασχευασζομένου στον 
χασιιοῦ" οὐ γὰρ μόνον τὴν ἀναίρεσιν παραλαμβάνομεν, 
ἀλλ᾽ ἄνωϑεν ἀρξάμενοι᾽ μέχρι τῶν τελευταίων χάτιμεν 
τὴν ὑποψίαν λέγοντες, τὰ δεσμὰ , τὴν λύσιν, τὸν δρα- 0 
σμὸν, τὴν ἐπ᾽ ᾿ἐρημίας ἀναίρεσιν τοῦ ἀνδρὸς. ᾿Ιστέον 

δ Ol. I. p. 16. | 

| 18.. 
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δὲ, ὅτι τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὰ μέν ἐστιν ἕν λό- 
γοιῷ» ὡς ὃ νέος πλούσιος, ὃ τοῖς. δεσιιώταις ϑαῤῥεῖν 

παρακελευσάμενος, τὰ δὲ ἐν πράξεσιν, ὡς ὃ παριστάμε- 

γος ἐπ᾿ ἐρημίας τῷ νεοσφαγεῖ σώματι, τὰ δὲ ἐν παϑε- 

5σιν, ὡς ὃ πρὸς τὴν ἀχρύπολιν ἀπιδὼν χαὶ δαχρύσας. 

Διαφέρει δὲ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τῆς διηγήσεως, 

ὅτι ἐκεῖ μὲν ψιλῶς ἐχτιϑέμεϑα, ἐνταῦϑα δὲ μετὰ χα- 
τασχευῆς. 

B) Γίνεται δὲ καὶ αὐξανεται" καὶ εἰ ἐχ τῶν 
40 αὐτῶν γίνεται, τί διαφέρει τἀῦτα τῆς τῶν ἐλέγχων ἀπαι- 

τήσεως; καὶ φαμεν, ὅτι τριῶν ὄντων, ἐχϑέσεως, ἄπο- 
δείξεως, αὐξήσεως, ἡ μὲν ἔκϑεδσις ἐν τῇ διηγήσει᾽ ἐστὶν, 
ἡ δὲ ἀπόδειξις ἐν. τῇ τῶν ἐλέγχων ἀπαιτήσει, ἡ δὲ αὔ-- 
ξησις ἐν τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. Ἔτι διαφέρει, ὅτε 

45 τὰ μὲν (m ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἢ μόνου τοῦ διώχοντύς 
ἐστιν 7) χοινὰ , οὐδέποτε. δὲ μόνου τοῦ φεύγοντος, L δὰ 

τῶν ἐλέγχων ἄπαίτησις ἀεὶ τοῦ φεύγοντος, χαὶ ὅτι 7 μὲν 

. μέρος τῆς πάσης ὑποϑέσεώς ἔστι, τὰ δὲ παντὸς ποιεῖται 
. τοῦ πράγματος τὴν ἐξέτασιν, καὶ ὅτι ἐχείνης μὲν μὴ 

20 εὑρισχομένης ἔτε συνίσταται ἡ ζήτησις, τῶν δὲ ἔλλει- 

πόντων οὐ συνίσταται, καὶ ὅτι ἡ μὲν εἰς αὐτὸ τὸ ἔγκλη- 
μα φέρεται, αἰτοῦ γὰρ ἀπαιτεῖ τοὺς μάρτυρας, τὰ δὲ 

. τῶν ἀποδειχτιχῶν σημείων τοῦ ἐγκλήματός ἐστιν. 

y) Ἔστι δὲ τάδε" ὡς ὃ Δημοσθένης" τίς ὧν Ai- 

25 σχίνης ἠδίχησε τὴν πόλιν; ὅτι πρεσβευτὴς, τί πράξας; 
ὅτε τὰ πράγματα προδοὺς, ποῦ; ἐν Μακεδονίᾳ ᾿γενόμε-- 
vog, πῶς; ἀπαγγείλας τὰ ψεύδη... πότε; ὅτε Φίλιππὸς 

ἐπὶ Φωκέας ἐστράτευσε" διὰ τί; ἵνα δωροδοκήσῃ᾽ οὐ μό- ' 
γον ἀπὸ τούτων γίνεται τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἀφ᾽ 

30 ὧν “δηλαδὴ ἔπραξέ τις, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν παρειμέγων, 

ἀφ᾽ ὧν ovx ἔπραξε. 

, 6) Ta ἑξῆς ἔσται κεφάλαια, οἷον. ἀντίληψις, 

* 
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μοτάϑεσις αὐτίας, πιϑανὴ ἀπολογία, πλὴν τῆς μετα-᾿ 
λήψεως. 

8) Εἰ ἐγχωροίη πᾶσιν" ἐνίοτε γὰρ ἐχλείπει τινὰ 
τῶν κεφαλαίων ; ὥσπερ ἡ ἀντίληψις, ὥσπερ εἰῤῥήσεται" 

ἔστι δ᾽ ὅτε. χαὶ ἡ πιϑανὴ ἀπολογία, ἀνϑ᾽ ἧς τὸ μὴ 

ἀντιστρέφον νόημα ἐπεισάγεται. 
6) Movov δὲ τοῦ φεύγοντος" ὃ μὶν Ἑρμογένης 

καὶ οἱ πρὸ αὐτοῦ οὕτως , ἐναντιοῦνται δέ τύνες λέγοντες 

εἶναι xoi μόνου τοῦ φεύγοντος τὰ ἀπ᾽ σρχῆς yos τέ- 

λους; οἷον πατήρ τις τρεῖς ἔχων παῖδας καὶ τοὺς Óvo: 

ἀποβαλὼν ἀπάγξασϑαι ἔμελλεν, ὁ ὑποληφϑεὶς υἱὸς χα- 
ταλαβὼν ἔλυσεν ἀπὸ τοῦ βρόχου, ἱεροσυλία γέγονε χα- 
τὰ τὴν πόλιν" ὁ πατὴρ ὡμολόγησε τὴν ἱεροσυλίαν αὐ- 

τὸς τολμῆσαι, xal τοῦ πατρὸς ἀξιοῦντος rtÜvdvat O' 
- 3 À , »" à - ⁊ ͵ , . 3€ - 

παῖς ἀντιλέγει" éyravÜa yap φεύγει τρόπον τινὰ ὁ παῖς, 
1 , [4 t ἂῳ 3 “- , LY A 

καὶ προβάλλει τὸν τὸ τῶν ἀδελφῶν ϑανατον χαὶ τὴν 

λύσιν τοῦ βρόχου" οὖ μέντοι πατὴρ οὐδενὶ τοιούτῳ χρη- 
σεται, εἰ γάρ τι φήσει, δείχνυσιν ἑαυτὸν οὐκ ἔνοχον ῦν- 

5 

τα τῇ ἱεροσυλίᾳ, καὶ ἐν μὲν τοῖς xara ἀξίωσιν ὡς ἐπὶ᾿ 

τούτου ἴσως τοῦτο συμβήσεται, ἐν δὲ τοῖς χατὰ φυγὴν 20 

χαὶ δίωξιν ἀδύνατον. . 

ὦ) Ἡ ἀντίληψ ες οὐκ ἀεί. Ὅτε μὲν γὰρ ἀφ᾽ ὧν 

ἄλλοι πεπράχασι χρινόμεϑα, οὐδέποτε ἐμπίπτει τὸ ἀντι- 
ληπτικόν" ὅτε δὲ ἀφ᾽ ὧν αὐτοὶ ἐπράξαμεν, ἀεὶ ἐμπεσεῖ-. 
ται, πλὴν εἰ μισούμενον εἴῃ τὸ πρᾶγμα, ἢ προσφερὲς 25 
τῷ ἐπιφερομένῳ ἐγκλήματι" μισούμενον μὲν, οἷον νέος 
πλούσιος ἐν δημοχρατίᾳ πολιτευόμενος ἐξ ἀστυγείτονος 
πόλεως ἠγάγετο τυράννου ϑυγατέρα καὶ χρίνετρι τυραν- 
ψίδος᾽ ἐπιϑέσεως. ᾿δνταῦϑα γὰρ οὐχ ἔχει χώραν τὸ av- ι 

,τιληπτιχὸν, ὅτι ἐξὴν μοι ἣν ἐβουλόμην γαμεῖν, ἐπειδὴ) 30 

μισεῖται τὸ τοῦ τυράννου πρόσωπον παρὰ τοῖς δικα-᾿ 
σταῖς" προσφερὲς τῷ ἐπιφερομένῳ ἐγκλήματι, οἷον" τῆς 

Περικλέως ἐμπρησϑείσης οἰχίας εὑρέϑησαν χίλιαι παγο- 
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πλίαι, xol xolveros τυραννίδος ἐπιϑέσεως, ἐνταῦϑα γὰρ 

τῷ μὲν ἀντιληπτιχῷ οὐ χρήσεται, διὰ τὸ προσεχὲς εἶναι 
τῷ ἐγχλήματι τὸ πεπραγμένον, χρήσεται δ᾽ ἀντὶ τούτου 
τῷ κατὰ ἀντιστροφὴν σχήματι, οἷον οὐχ εἴ τις ὕπλων 

5 εὐπορεῖ, οὗτος πάντως τυραννήσει" ἀεὶ δὲ τὸ ἀντιληπτε- 
xóv βούλεται τὸ σημεῖον τοῦ ἐγχλήματος ἀνεύϑυνον δει- 
χνύναι, ἀεὶ γὰρ πρὸς τὸ σημεῖον, οὐ πρὸς τὸ ἔγχλημα 
φέρεται, χαϑ᾽ ὁ xol διαφορὰν ἔχει πρὸς τὴν στάσιν τῆς 
ἀντιλήψεως, ἐκείνη γὰρ αὐτὸ τὸ ἐπιφερόμενον ἔγκλημα 

4“ ἀνεύϑυνον ἀποδείχνυσι" κατασκευάζεται δὲ xoà τοῦτο, 

ἐξ ὧν καὶ ἡ ἀντίληψις, ἀπὸ νόμου, ἢ ἔϑους, ἢ φύσεως, 

΄ ἢ τέχνης" ἐὰν δὲ μηδὲν τούτων ἐμπίπτῃ, Δ ἰαστιχωτερόν 

πως τῇ ἐξ ἀντιφάσεως τοῦ ἐναντίου μεϑόδῳ χρηστέον, 
οἷον δεῖξον, ὅπως οὐχ ἔξεστι τόδε τε ποιεῖν, τίς ἐχώλυσε 

45 vóuog, ποῖος ἀπηγόρευσε νομοϑέτης; ᾿Ωνόμασται δὲ ἣ 
ἀντίληψιρ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὑπὸ ῥεύματος παραφε- 
ρομένων, ξύλου δὲ ἢ λίϑου ἀντιλαμβανομένων, καὶ διὰ 
τούτου τὴν σωτηρίαν ποριζομένων. xol ἔστιν ἀεὶ ToU 
φεύγοντος" τοῦ γὰρ κατηγόρου χρωμένου τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς 

30 ἄγρι τέλους, χἀκεῖϑεν πειρωμένου ὑπεύϑυνον δεικνύναι 
τὸν φεύγοντα, τῇ ἀντιλήψει ὁ φεύγων χρῆται. 

η) H μετάληψις" ᾿Ωνόμασται καὶ αὕτη ἀπὸ τοῦ 
τὸν κατήγορον συγχωροῦντα κατά τι τῇ παρὰ τοῦ φεύ- 
yovtog παραβαλλομένῃ ἐξουσίᾳ μεταλαμβάνειν ἕν τε τῶν 

25 περιστατιχῶν μορίων... 

8) Ὁποτερῳοῦν" περὶ τῶν ὡρισμένων, φασὶν,᾿ 
ἀορίστως εἶπεν, ὡρισται γὰρ ] τίνος i. ἀντίληψις, τίνος 

δὲ ἡ μετάληψις, φαμὲν οὖν ὅτι οὐχ ὡς γενομένης ποτὲ 

τῆς μεταλήψεως τοῦ φεύγοντος τοῦτο εἶπεν, ἀλλὰ βου- 
50 λόμενος δεῖξαι τὴν τῶν χεφαλαίων ἐναντιότητα, 7) λείπει 

᾿ τῷ προτέρῳ, ἵν᾽ ἢ, ὁποτέρῳ προτέρῳ τούτων χρήσεται 
ὁ ἕτερος, αὐτίχα τὸν ἕτερον τῷ λοιπῷ γρῆσϑαι." τὸ 
δὲ ἀντιλήψει ἢ μεταλήψει οὗ ταῖς στάσεσιν αὑταῖς͵ 
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ἀλλὰ τοῖς κεφαλαίοις , τῷ ἀντιληπτιχῷ τε Xol μετα- 
ληπτικῷ. 

e) Κατὰ τὴν ἔνστασιν" τῶν γὰρ ἀποδείξεων αἱ 

μέν εἰσι πιστωτικαὶ, αἱ δὲ ἀντιῤῥητικαὶ, ὧν αἱ ἀντιῤῥη- 
τικαὶ ἢ κατὰ μάχην γίνονται. ἢ κατὰ μέϑαηδον . κατὰ 5 

μάχην μὲν, ὅταν εὐϑὺς ἐξ ἀναιρέσεως " τοῦ ὅλον ποιώ- 
μεϑα τὴν χατασχευὴν᾽ κατὰ μέϑοδον δὲ, ὅταν οὐχ οὕ- 

τως, ἀλλ᾽ ἑτέρως “πὼς μετάχειριξώμεϑα. Μιμεῖται οὖν 

τὸ μὲν κατὰ τὴν μάχην 7 ἔνστασις, τὸ δὲ κατὰ "v 
μέϑοδον ἡ ἀντιπαράστασις, 10. 

ux) Ov δᾳδιον εἰπεῖν" QU γὰρ 7 τέχνη τὴν τῶν 

πραγμάτων ὕλην ποιεῖ, ἀλλ᾽ ὡς ἂν ἔχῃ φύσεως τὰ πρά- 

γματα, οὕτω xci ἡ τέχνη μεϑοδεύειν xol ἀχολουϑεῖν 
, ἀναγχάζεται, κυβερνήτου δίκην πρὸς tQ πνεῦμα τὴν ναῦν 
ἐϑύνοντορι 45: 

ιβ) dei δὲ δρ ᾷν' ὅταν γὰρ βιαία E ἔνστασις καὶ 

τραχεῖα εὐθὺς φαίνηται τῷ δικαστῇ, τότε προτακχτέον 
τὴν ἀντιπαράστασιν πιϑανωτέραν οὖσαν καὶ μᾶλλον tv- 
παράδεχτον" τὸ γὰρ πιϑανὸν τοῦ βιαίου πρατιμῶσιν. οἱ 
ῥήτορες, ὡς ἔμπαλιν τὸ βίαιαν ἡ διαλεκτικῇ" τὸ γὰρ λέ- 30 
yu, τῷ ἀφαρῶντι δἰς τὴν ἄχράπολιν οὐχ “ἔξεστι δακρύ- 
εἰν ̂  ἀναιδές πως εἶναι δοκεῖ, παρὰ φύσιν yap' τῇ οὖν 
ἀντιπαραστάσει πρῶτον αὐτὸ μεϑοδεύσομεν, ὅτι οὐχ ἐπὶ 

τυραννίδι σοι δέδωχεν τὴν ἐξουσίαν τῶν δακρύων 7) φύ- 

σις οὐδὲ àm ὀλέϑρῳ. τῶν πολιτῶν" εἶτα τῇ ἐνστάαεε, 25 

xaírot οὐδὲ δαχρύειν μάτην ἐξὴν σχαιότητος γὰρ σαυτῷ | 

σπρασετρίβου δόξαν. Ὅταν. μὲν οὖν τοῖς πλείοσι τὸ πρᾶ- 
γμα δοκῇ φαῦλον, τῇ ἐνατάσει πρῶτον χρηστέον, ὅταν 

δὲ τῶν μέσων, τῇ ἀντιπαραστάσει. 
α) Ἡ μετώϑεσις τῆς αἰτίας" μετάϑεσις καλεῖ- 50 

ται, ἐπειδὴ τὰ ἐπιφερόμενα ὑπὸ τοῦ κατηγόρου ἐφ᾽ ἕτε- 
ρον. ἄγειν ἀνεύϑυνον ἢ énalvóv ἄξιον πειρώμεϑα, οἷον," 
οὐχ ὅτι ἐφόνευσα, παριστάμην, ἀλλ᾽ ὅτι ἠλέησα καὶ τα- 
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φῇ δοῦναι τὸν κείμενον ἡβουλήϑην'" ἡ δ᾽ αὑτὴ καὶ χρῶ- 
μα καλεῖται, διὰ τὸ χρωννύναι τὸν λόγον, καὶ οἷον &u- 

πρόσωπον ποιεῖν ὥσπερ αἱ χομμώτριαι" ἢ ἀπὸ μεταφο- 

ρᾶς τῶν ἐν τοῖς σώμασι χρωμάτων, ὥσπερ ἐχεῖνα δεῖ 
δ ὅλων διήκει τῶν ὑποχειμένων᾽" διὰ μὲν τῆς χιόνος ἡ λευ- 

χότης, διὰ δὲ τῆς πίσσης ἡ μελανία, διὸ εἰ καὶ οἰχείαν 
χώραν ἔχει τὸ κεφάλαιον τοῦτο, ἔνϑα καὶ ἀχριβῶς ἐξ- 

ετάζεται, ἀλλ᾽ οὖν καὶ ἐν παντὶ τῷ λόγῳ κατὰ βραχύ 
τὸ καὶ μερικῶς ἐγκατέσπαρται, ὥσπερ καὶ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς 

40 ἄχρι τέλοῦς, πρὸς ἅπερ τὸ χρῶμα τοῦτο φέρεται" δια- 
φέρει δὲ πρὸς τὴν ἀντίληψιν, ὅτι ἐχείνη μὲν τὰ πεπρα- 
yuéva ἐξεῖναι λέγει, οἷον ἐξὴν μοι παρεστάναι, καὶ ἐξ- 
ἣν διατρίβειν ἐπ᾽ ἐρημίας, ἡ δὲ μετάϑεσις οὐκ ἐπὶ τῶν 
πεπραγμένων, ἀλλὰ τῶν ͵“ὑπονοουμένων γίνεται, ὃν γὰρ 

15 τρόπον τὸ εἰ ἐφόνευσεν ὑπονοεῖται, οὕτω καὶ εἰ ἐπὶ τῷ 
ϑάψαι παρίστατο. "End δὲ καὶ ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας 
καὶ ἡ βούλησις τὴν γνώμην ἐξετάζουσε τοῦ φεύγοντος, 
σχοπητέον, Ti διαφέρουσι" διαφέρουσιν οὖν, πρῶτον 
μὲν, ὅτε ἡ βούλησις κοινή ἐστιν,, ἡ δὲ μετάϑεσις μόνη 

30 τοῦ, φεύγοντος" δεύτερον, ὅτι ἡ μὲν βούλησις xol τοῦ 
^. φροτέρου βίον ποιεῖται ἐξέτασιν, καὶ καϑολικωτέραν τι-Ἅ 

»& τῆς γνώμης βάσανον ἔχει, ἡ δὲ μετάϑεσις τοῦ παρ- 
ύντος ἀντέχεται μόνου" τρίτον, ὅτι ἡ μὲν βούλησις πρὸς 
τὸ. ἔγχλημα φέρεται ; olov, οὐχ GV ἡβουλήϑην φονεῦ-- 

25 σαι, ἢ δὲ μετάϑεσις πρὸς τὰ am ἀρχῆς ἄχρι τέλους, 
ὅτι οὐ τοῦδε χάριν παριστάμην" τέταρτον, ὅτε ἡ μὲν 
βούλησις καὶ κατὰ διαπόρησιν γίνεται, οἷον, διὰ' τί γὰρ 
ἂν ἐφόνευσα, δι᾿ ἔχϑραν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐχϑρὸς ἥν καὶ τὰ 
τοιαῦτα ἡ δὲ μετάϑεσις ἀποφαντιχῶς, ὅτι τοῦ ϑάψαι 

80 χάριν παριστάμην καὶ Ow ἔλεον καὶ οἶχτον. 
B) Εἰδέναι δὲ δεῖ" οἷον ἐπὶ τοῦ flogcavrog ,,Qap- 

σεῖτε,, ὦ δεσμῶται,“ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν ὀφείλον- 
τος ἐξετάζεσθαι, ὅμως ἐστὶ καὶ τὸ συγγνωμονιχὸν ἐμ- 
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πίπτον, ὅτι ἐλεήσας αὐτοὺς΄ παραμυϑήσασϑαι ἠβουλή- 
ϑην, ἔτι δὲ xal ϑείιχῶς ἐρεῖ χρῆναι τοὺς ἐν κακοῖς 

ἐλεεῖν. Καὶ εἰ πάντα, φασί τινες, ἐν πᾶσιν εὑρίσκεταε, 
πῶς διαχρινοῦμεν τὸ ἴδιον; φαμὲν οὖν, ὅτι τῷ προσ- 

ἐχεστέρῳ xol μᾶλλον οἰκειοτέρῳ πλεονάσομεν, τὰ δὲ ἄλ- b 
λα οὗ προηγουμένως, xarà δεύτερον δὲ παραληψόμεϑα 
λόγον ." Διαφέρει δὲ τὸ ἐνταῦϑα κατὰ ῥητὸν καὶ διά- 

γοιαν τῆς. στάσεως, ὅτε ἐχεῖ μὲν περὶ τὸ ἔγγραφόν ἐστι 

τὸ ζήτημα, ἐνταῦϑα δὲ περὶ τὴν φωνὴν τοῦ φεύγον- 

τος. Ἐπεὶ δὲ τὰ μὲν ἄλλα χεφάλαια τιϑεὶς ὁ τεχνικὸς 10 

τὴν λύσιν τούτων ἐπέφερεν, ἐπὶ δὲ τῆς μεταϑέσεως οὐχ 

ἐποίησε τοῦτο, ἱστέον, ὅτι καὶ ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας 

λύεται τῇ ἀπαιτήσει τοῦ ἀχρλούϑου χαὶ ἀναιρέσει μετὰ 
τὴν ἀπαίτησιν ἐπιφερομένῃ, οἷον ἐπὶ τοῦ τρέφοντος τοὺς 
ἀποχηρύχτους" ἡ μετάϑεσις τῆς αἰτίας, ὅτι ὑπὲρ τῆς 15 

πόλεως τοῦτο ἔδρων, ἵνα μὴ τῶν ἀναγχαίων στερούμε- 
γοι κακουργῶσιν, εἶτα ἡ λύσις χατὰ τὴν ἀπαίτησιν τοῦ 
ἀχολούϑου, xal μὴν εἰ ὑπὲρ τῆς πόλεως τοῦτο ἔπρατ- 
τες, ἐχρῆν καὶ ἐν ἄλλοις ποτὲ πράγμασι τὴν ἴσην φιλο- 
τιμίαν ἐνδεδεῖχϑαί σε, xod σίτου ἢ χρημάτων ἀπορού- 20 
σῃ τῇ πόλει ἐπαρκεῖν, εἶτα χατὰ ἀναίρεσιν, καὶ μὴν 
οὔτε ποτὲ τοιοῦτον ἕτερον ἐπεδείξω, οὔτε ἀπορουμένῃ τῇ 

πόλει τε συνεισήνεγχας, οὐχ ἄρα ὑπὲρ τῆς πόλεως τοῦ- 
TO ἐποίεις. 

«) H πιϑανὴ ἀπολογία" πιϑανὴ ἀπολογία λέ- 35 - 

γεται καίτοι καὶ τῶν ἄλλων χεφαλαίων πιϑανῶν ὄντων, 
διότι τοσαύτης μετέχδι πειϑοῦς, ὡς τοῖς αὐτοῖς χεχρῆ- 

σϑαι τεχμηρίοις, τὸν φεύγοντα τοῦ μὴ πεποιηχέναι ὅπερ 

ἐγκαλεῖται, ῆ μὴ μέλλειν ποιήσειν, οἷςπερ ὃ κατήγορος 
κέχρηται τοὐναντίον ἀποδειχνύς. Διαφέρει δὲ τῆς μετα- 30 

ϑέσεως, χἀχείνης xal ταύτης πρὸς τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι 

τέλους φερομένων, ὅτι, ἡ μὲν μετάϑεσις τὸ παρὰ τοῦ 
χατηγόρου ἐπιφερόμενον μετατίϑησιν ἐπὶ τὸ ἀνεύϑυνον, 
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ἢ δὲ πιϑανὴ ἀπολογία τὸ ἐναντίον, τοῖς ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἄχρι τέλους κατασχευάζει . Ἔστι δὲ τοῦτο τὸ χεφάλαιον. 
ἐσχυρύτατον τῷ φεύγοντι, τὰ μὲν γὰρ ἄλλα ἔξωϑεν ἦν 
τοῦ προβλήματος, οἷον τὸ παραγραφιχὸν, ἡ τῶν ἐλὲγ- 

δ yov ἀπαίτησις, ἡ ἀντίληψις, ἡ μεταάϑεσις τῆς αἰτίας, 

τοῦτο δὲ ix τῆς τοῦ κατηχόρου φωνῆς τὸ βέβαιον ἐπι- 
δέχεται, λέγει γὰρ ὅτι εἰ τοῦτο πρὸς κατασκευὴν λαμι- 
βάνεις toi φόνου, τὸ παρεστάναι, αὑτὸ τοῦτο τῆς ὑπο- 

ψίας μὲ ἐλευϑεροῖ" εἰ γὰρ ἀνεῖλον, οὐκ ἂν παριστάμην, 

40 xoà ξοικεν ὁδῷ τινε βαδίζειν ταῖς ἀπαλογίαις" τὸ μὲν 

γὰρ πρῶτον ἀντιλή ye χέχρηται , ὅπερ δοκεῖ προπετέστε- 
ρον εἶναι καὶ μηδὲν ἔχειν πρὸς ἀπολογίαν λαμπρόν" δεύ- 

τερον δὲ τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας ἰσχυρὰν ἤδη δοκοῦ- 

σαν εἶναι" τρίτον, ὅπερ ἐστὶν ἰσχυρότατον, τὴν πιϑανὴν 
45 ἀπολογίαν ἐπάγει, διὰ καὶ τῷ κατηγόρῳ πολλὴν παρ- 

ἔχει τὴν ἀπορίαν, καὶ σχεδὸν ἄλυτος eiva, δοχεῖ, καὶ o 

λύειν ταύτην βουλόμενος ἢ ἐπὶ τὸ ϑεῖον ἀνατρέχει, λέ- 
yov ὅτι ἐχρὴν δοῦναι τιμωρίαν, καὶ διὰ τοῦτο παρίστες- 

σο, τοῦ ϑείου τοῦτα παρασχευάσᾳντος, ἢ ἐπὶ ἄγνοιαν 
20 ὅτε οὗ συνῆκας, τί δεῖ ποιῆσαι μετὰ τὸν. φόνον, καὶ 

διὰ τοῦτο παρίστασα, ἢ ὅτε οὐχ ᾧου παρά τινος- ἀφϑῆ- 
γαι, ἢ ἐπὶ μέϑην, ὡς ἐπὶ τοῦ foncavtog, , ϑαῤῥεῖτε 
ὦ δεσμῶται,“ μεθύων γὰρ ἐξέφηνας τὰ ἐν τῇ ψυχῇ 
βουλεύματα, ὥσπερ xoi ὃ Δημασϑένης ἐν τῷ περὶ πα-- 

25 ραπρεσβείας τῷ χατὰ ἄγνοιαν τρόπῳ χρίϑει τὸν Aioxi- 
γὴν, δῶρα λαβόντα ἐπὶ φϑορῷ τῆς πόλεως, λέγων, * 
» Οὔτε τὴν' ἀῤῥωστίαν, ip 5$ τότε ἐξωμόσατο, λογισά.-- 

"ptvog “ καὶ μετ᾽ ὀλίγα, ,,ἀλλ᾽ οὕτως ἔκφρων ἣν ,? xai 

ὅλος πρὸς τῷ λήμματι xal τῷ δωροδοχήματι" χαὶ ἑξης " 

80 ἔφαμεν δὲ ἰσχυρότατον εἶναι τὸ. χεφράλαιον, ἐπειδὴ μέ- 
γιστος οὗτος ἔλεγχος, ὅταν ἐξ αὐτῶν τῶν παρὰ τοῦ 

4 p. 380. ᾿ 5 Ven, ἐχρῆν. Dem. ]. 1. ἔχφρων ἥν. 
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ἐναντίου λόγων. τὰ οἰκεῖά τις ἔγῃ κατασχευάζειν. Κατα- 
σχευάσει τοίγυν ὃ φεύγων τὰ χεφάλαιον διὰ τῶνδε τῶν 

ἐπιχειρημάτων, πρῶτον μὲν ix τοῦ μηδὲν ὠφελῆσθαι 
ἐντεῦϑεν, ὡς ὃ εἰς τὴν ἀχρόπολιν ἀπιδὼν καὶ δακρύσας" 
δεύτερον ix τοῦ βλάπτεσθαι, εἰ γὰρ ἡβουλόμην τυραν- ὅ 

γῆσαι οὐκ ἂν ἐδάκρυον, ἵνα μὴ φωραϑεὶς ξημιωθῶ * τρί- 

τον ἐξ ἀντεισαγωγῆς, ἑτέρας ἀνευϑύνου, à xol μάλιστα 
ἐναργέστερον , οἷον ὅτι τόδε ἂν μᾶλλον ἔπραττον, εἴγε 
τούτου ἐπεϑύμουν, δι᾿ οὗ συνέβαινεν ἄ ἄμφω τό τε χαϑορ- 

ϑοῦν, καὶ τὸ κινῆσαι μηδ᾽ ἡντιναοῦν ὑπόνοιαν. 40 

p Ὅταν ἑπόμενα ἢ" ἐπὶ γὰρ τοῦ ἀφορῶντος. εἰς 

τὴν ἀχρόπολεν χαὶ δακρύοντος οὐχ ἕπεται, οὐ γὰρ ἀρ- 

μόξει τῇ τυραννίδι τὰ δαάχρυα" τοὐναντίον ya μὴν ἔλε- 
εινοῦ τὸ δαχρύειν καὶ. ταπεινοῦ τὴ φρόνημα, ἐπεὶ δὲ τὸ 

μάλιστα πιϑανὸν ἐν τούτῳ τῷ χεφαλαίῳ ἔχομεν, δακοῦ- 15 
μὲν δὲ ἀπίϑανον ἔχειν τὸν λόγον τούτου ἐλλείποντος, 
δεῖ δὲ τῷ ῥήτορε πάντα oV μέλειν τοῦ πιϑαγοῦ, μέϑο-" 
δόν τινὰ διαλεχτικὴν ὁ τεχνικὸς ἡμῖν δίδωσι, δι᾿ ἧς δυ- 
γνάμεϑα ἔν τοῖς τοιούτοις ἀναπληροῦν τὸ τῆς πιϑανῆς 

ἀπολογίας, ὥστε μὴ ἐλλείπειν τρόπον. τινὰ τὸ κεφάλαιον. 20 

᾿Θνομάξει δὲ τοῦτον τὸν τρόπον ““ριστοτέλης παρὰ τὸ 
ἑπόμενον, ὅταν τῇ προτάσει καὶ τῇ κατασκευῇ οὐχ ἐπο- 

μένην δῶμεν τὴν ἀναστροφὴν, ἀλλὰ σεσοφισμένην, οἷ- 

ov ὁ ἀλεχτρυὼν δίπουν, καὶ ᾿ἄνϑρωπος δίπουν, ὁ G&y-' 

ϑρωπος ἄρα ἀλεκτρυών" τὸ μὲν γὰρ εἶναι δίπουν τὸν 35 

ἄνϑρωπον καὶ τὸν ἀλεκτρυόνα ἀληϑὲς, τὸ δὲ τὸν ἂἄνγ- 

ϑρωπον elvat ἀλεχτρυόνα σεσόφισται" ἦν δὲ ὁ συλλογι- 

onuòs ἐχείνως ἀληθὴς, ὃ ἄνθρωπος ἄρα καὶ oͤ ἀλεγτρυὼν 

δίποδα. Οὕτω xol Δημοσϑένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου 

παραλογίξεται τὸν Aioxivm φησὶ γὰρ οὕτως, 9 ,,0vx- 50 

οὖν ὅτι τούτου μέλλοντος λέγειν ἀπήλασεν αὐτὸν ἡ (jov- - 
Aq xal προσέταξεν ἑτέρῳ 7 λέγειν, τότε χαὶ προδότην 

6 p. 272. 7 Cod. ἑτέρως, correxi ex Dem. 
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εἶναι καὶ χαχόνουν ἡμῖν ἀπεφήνατο" “ τοὺς μὲν γὰρ προ- 
δότας ἐχβάλλεσϑαι ὁμολογεῖται, ὃ τὸ δὲ τοὺς ἐχβαλλο- 
μένους εἶναι πάντας προδότας οὐκ ἀληϑές" ὃ μὲν οὖν 

κατήγορος τούτῳ χρήσεται τῷ σοφίσματι, παραλογιζό- 

5 μένος “ἐν τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους , ὁ δὲ φεύγων ἐπὶ 

τῆς ̓πιϑανῆς ἀπολογίας ἀναστρέψας τὸ σόφισμα ἐλέγξει 

τὸ ψεῦδος. | 

y) Καὶ 0 gtxüg ἐξετάσει" ἐν τ τούτῳ γὰρ ὃ χατ- | 
7yopog πολλὴν ἔχει τὴν ἐσχὺν τῶν σημείων, oU μόνον εἶναι 

40 σημεῖον τὸ καλλωπίζεσϑαι τοῦ πορνεύεσϑαι- λέγει, ἀλ- 

λὰ καὶ αὐτὸ xaO αὑτὸ ὁριεῖται πορνεύειν εἶναι τὸ xal- 
λωπίξεσϑαι, τὸ δὲ ,βιαίως “ προσέϑηκχεν, ὅτι οὐκ GÀy- 
ϑὴς ἡ παρασκευὴ ἀλλὰ βίαιος, ἐκ περιουσίας καὶ ὑπερ- 
βολῆς λαμβανομένη. ΝΕ 

45 α) Ἢ χοινὴ ποιότης" τοῦ πολετιχοῦ λόγου εἰς 

τέσσαρα μέρη διαιρουμένου, προοίμια, διηγήσεις, ἀγῶνας 

καὶ ἐπιλόγους , τὰ μὲν προῤῥηθέντα κεφάλαια τῶν ἀγώ- 
yov ἐστὶν, ἡ δὲ κοινὴ ποιότης οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπίλογοι͵ 

τὸ τελευταῖον τοῦ λόγου μέρος. 'Ποιότητα μὲν OUY qU- 

20 τὴν ἐκάλεσεν ἴσως διὰ τὴν αὔξησιν, χοενὴν δὲ διὰ τὸ 

χαινὸν τύπον περιέχειν, Og οὐκ ἐπὶ προσώπου φέρεται 
ὡρισμένου, ἀλλὰ χοινῶς κατὰ πάντων͵ τῶν τοῦ αὐτοῦ 

μετεχόντων ἐγχλήματος, ἢ διὰ τὸ κοινὸν ἀμφοτέρων τῶν 
μερῶν εἶναν τὸ χεφάλαιον. “αμβάνεται δὲ ἐνταῦϑα 0 

25 χοινὸς τόπος» ἐπειδήπερ αὔξησιν βούλονται ποιεῖν οἱ 
ἐπίλογοι, τὰ δὲ αὐξητιχὰ ἐκ τῶν καϑόλου λαμβάνεταε, 

ὃ δὲ κοινὸς τόπος χαϑόλου. Ζητεῖται οὖν, τίνι διαφέ- 

* Q&& ὃ κοινὸς τόπος τῆς ποιότητος, εἴγε χαὶ ἄμφω καϑό- 
 Aov φέρονται, καί φαμεν, ὅτι ὁ ἐπὶ τῶν καϑόλου ἀεὶ 

80 ἕστηκεν, ἡ δὲ ἀπὸ τῶν χαϑόλου ἐπὶ τὸ μεριχὸν ᾿φέρεται- 
| Παραλαμβάνοντες yaQ ἐν τῇ χοινῇ ποιότητι τὰ xaÜo- 

- 

8 Ven. ὁμολογεῖτε. 
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λικώτερα οὐχ ἁπλῶς μέχρε τούτων ἱστάμεϑα,, ἀλλὰ toig 
ἑχάστοτε ὑποκειμένοις ἡμῖν προσώποις. ἐφαρμόζομεν, ὡς 

τελευτᾷν ἀεὶ τὸ καϑολικὸν πρὸς τὸ μερικώτερον. 
B) Καὶ αἱ δευτερολογέαι" περὶ δευτερολογίας 

εἴρηται ἐν τῷ χοινῷ τύπῳ, ὅτι τετραχῶς γίνεται" περὶ ὅ 
τοῦ τετάρτου οὖν εἴδους ἐνταῦϑά φησι, τῆς καὶ διττο- 
λογίας λεγομένης. | 

y) Ὑπὸ μὲν τῶν κατηγόρων. ᾿Ιστέον, ὡς “οἱ 
ἐπίλογοι διχῆ διαιροῦνται, εἴς τε τὸ πραγματικὸν, ὕπερ 
ἀνακεφαλαίωσιν ἔχει καὶ ἀνάμνησιν τῶν ἐν τοῖς ἀγῶσιν 10 
εἰρημένων, χαὶ εἰς τὸ παϑητιχὸν, ὅπερ ἐλέου ϑήραν 
παρὰ τοῦ φεύγοντος καὶ ἐλέου ἐκβολὴν παρὰ TOU διώ- 
xovrog ἔχει. Τὸ μὲν. οὖν παϑητικὸν τῷ διχαμιχῷ εἴδει 

μόνῳ προσήχει, τὸ δὲ πραγματικὸν πᾶσι τοῖς εἴδεσι τῆς 
ῥητορικῆς, xai, δὴ καὶ ἐν ἐπιστολαῖς, εἰ “μακρότεραι εἰ- 48 

εν" xoi αὖϑις, τὸ πραγματιχὸν χοινὸν τοῦ τε διώκοντος 

καὶ τοῦ φεύγοντος, τὸ δὲ παϑητιχὸν οὗ κοινὸν xat& γε 

τὴν ἐργασίαν, οὐδὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ὑφ᾽ ἑκατέρου πα- 

ραλαμβάνεται, ἀλλ᾽ ὁ μὲν κατήγορος αὐξητικῶς ἐπαίρων 
πρὸς ὀργὴν τοὺς διχαστὰς, ὁ δὲ φεύγων κατὰ μείωσίν 20 
τινα καὶ ἄφεσιν ra πάϑη λαμβάνει" καταφέρων πρὸς 
οἶχτον τοὺς δικαστὰς, ἐλεεινῷ τὸ χρῆται τῷ σχήματι. 

χαὶ τῇ φωνῇ" οὐ γὰρ μιᾷ μόνῃ τῇ διὰ τῶν ὥτων αἰσϑή- 
σει, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τῇ ϑέᾳ τὰς τῶν δικαστῶν διανοίας 

ἐπισπώμενος, οὐ γὰρ οὕτως ἡμᾶς ἐχπλήττει τὰ λεγόμενα, 25 
0cov ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν σχημάτων φαινόμεϑα. ὡς Ὑπερί-. 
óyg * γυμνὴν τὴν Φρύνην τὰ στήϑη εἰσήγαγε καὶ οἱ di- 
χασταὶ οἰκχτειρήσαντες ἀπεψηφίσαντο. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε 

ἐν προσώπρις ἀξίωμα ἔχουσιν, οἷον Περιχλεῖ προδοσίας 
χρινομένῳ οὐκ εἰσάγεται ἐλέου εἰσβολὴ , ἵνα τε μὴ κατα- 80 
φρονηϑῇ καὶ ἵνα μὴ ἀληδὴς ἡ κατηγορία δόξῃ, ᾿ἀλλὰ 

1 

1 Athen, XIII. p. 590. 
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χατὰ παράλειψιν τὸ τοιοῦτο μεϑοδεύσομεν, οἷον, εἰώ- 
ϑασι μὲν ταῦτα ποιεῖν ἅπαντες, παίδων. ἀναμεμνήσχειν 
ὑμᾶς ὀρφανίαν, γυναικὸς χηρείαν, ἐγὼ δὲ οὐκ ἂν εἰς 

ταῦτα καταφύγοιμι, αἰδεσϑήσομαι γὰρ ἐμαυτόν" τοῦτο 
ὅ δὲ Πλάτων “τοιεῖν ἐδίδαξεν ἐν τῇ ἀπολογίᾳ “Σωχράτουρ" 

καὶ τοῦτο δὲ ἰστέον, Oti τὴν ἀναχεφαλαίωσιν διὰ τῶν 

ἐπικαίρων χρὴ ποιεῖν, τουτέστι τῶν ἰσχυρῶν ἡμῖν, ἀλλ᾽ 

οὐ πάντων ἁπλὼς τῶν προῤῥηϑθέντων. “Σχηματίσομεν 

δὲ τὴν ἀναχεφαλαίωσιν πῇ μὲν τῷ κατ᾽ ἐπαγγελίαν σχή- 

40 ματι, ὡς 0 Δημοσϑένης -? συλλογίσασθαι δὴ βούλομαι τὰ 

κατηγορημένα, ποτὲ δὲ τῷ Xot- ἐρώτησιν, ὡς ἐν τῷ j περὶ 

τοῦ στεφάνου, δ ert ue ἐρωτᾶς, ἀντὶ ποίας ἀρετῆς 
ἀξιὼ στεφανοῦσϑαι;" ἢ τῷ κατὰ σύγχρισιν, ὡς ἐν τῷ 

περὶ παραπρεσβείας, πρὸς γὰρ τὴν ᾿Επιχράτους xal fé 

45 oytog πρεσβείαν ἀντεξετάζων τὴν «Αἰσχίνου, καὶ ἀποδει- 

χνὺς τὸν πρεσβευτὴν ἐκεῖνον ἐλάττονα vt ἡδιχηκότα καὶ 

μεγίστην δόντα τιμωρίαν οὕτω τὴν “Αἰσχίνου πρεσβείαν 

εὐκαίρως εἰσφέρει. , καὶ ἀναχεφαλαιοῖνται πᾶντα ὅσα τὴν 
πόλιν ἡδίχησε" τὰ δέ γε παϑητικὰ πανταχοῦ συμιπλέχε- 

20 σϑαι δεῖ, Ἔτι καὶ τοῦτο ἱστέον, ὡς ἂν μὴ àx πάντων 
τῶν ἐν τοῖς ἀγῶσι ῥηϑέντων ἰσχύωμεν, ἀλλ᾽ ἑνὸς μόνου, 

τούτῳ συνεχῶς πλεὸνάσωμεν, ὡς ὃ 4ημοσϑένης ἐν μὲν 

τῷ κατὰ “Αριστοκράτους , ἐπειδὴ τῷ νόμῳ ἰσχυεν, ἐξ αὖ- 
τοῖ μάλιστα τὴν ἀνακεφαλαίωσιν ἐποιήσατο" ἐν δὲ τῷ 

45 περὶ τοῦ στεφάνου, τοῦ μὲν νομίμου ἐπίτηδες ἐξελάϑετο, 
σαϑρότερον γὰρ ἣν αὐτῷ, τῷ δὲ δικαίῳ διὰ παντὸς τοῦ 
λόγου ἐχρήσατο, συνεγῶς ὑπομιμνήσκων τοὺς δικαστὰς, 

. τούτῳ γὰρ ἐῤῥωτο, μάλιστα γὰρ ἐπιστήμονος ἔργον τοῦ- 

τὸ τοῖς ἐσχυροτέρρις ἐμμεῖναι" ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀγῶσιν 

80 ἀνάγκη, κἀχεῖνω, οἷς οὐ λίαν ἐσγυριξζόμεϑα, εἰς τὸν λό- 
γον παραλαμβάνειν, ἵνα μή τι τούτων παροραϑὲν, εἶν 
τα tig διανοίαν τῶν διχαζόντων ἀνελϑὸν ὕποπτον τὸν 

2 de fals. leg. p. 596. $ p. $25. 



XXOA4IA ΕΙΣ XTAXELX 087 
λόγον ἐργάσηται, κἀὶ διὰ τοῦτο ἧττον ἐσχυρόν,. ἐν δὲ. 
τοῖς ἐπιλόγοις, ἐπεὶ διὰ βραχέων ἀνάγχη γίνεσθαι, ov 
δεῖ χαὶ τῶν ἀσϑενεστέρων μεμνῆσϑαι. 

à) Κοινὰ δὲ ἀμφοῖν" ὃ μὲν γὰρ κατήγορος εἰς 

τὴν τοῦ ἐλέου ἐκβολὴν χρήσεται tovroi, τῷ μᾶν νομί- δ 
HQ ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου, * »νὗταν δ᾽ οὗτος χλαύσῃ 

τε χαὶ τοὺς παῖδας παραγάγῃ, ἐμὲ νομίζετε τὸν νόμον 

ἔχοντα παρεστάγαι τῷ βήματι,“ τῷ δὲ διχαίῳ, ὅταν μὴ 

ἄξιον εἶναι λέγῃ τὸν οὕτω πονηρὸν φιλανϑρωπίας, τῷ 
δὲ συμφέροντι, ὅταν μὴ συμφέρουσαν τῇ πόλει τὴν τι- 10 
μωρίαν τοῦ φεύγοντος ἀποδειξωμεμ" τῷ δὲ ἐνδόξῳ, xal 
τινα ἀγαθὴν δόξαν τῇ πόλϑδι περιποιήσεται τιμωρηϑεὶς, « 
Xci TO λοιπὰ ὡσαύτως, ὁ δὲ. φεύγων καὶ αὐτὸς χρήσε- 
ται τοὕὔτοις, οἷον δίκαιον τοὺς ἀτυχοῦντας οἰκτείρειν, ὡς 
ὁ Δδημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ Τιμοχραζους" ? ,,0 νόμος 15 
γὰρ φησὶ“, φιλάνϑρωπος ὧν, ovx ἐπέϑετο τοῖς ἀτυχή- 
μασι τῶν πολιτῶν, ἀλλα xe ὅσον οἷόν τε, τὰς συμ- 

φορὰς αὑτοῖς ἐπικουφίξει ^ xol τῷ δικαίῳ μὲν οὕτως» - 
χαὶ ὅτι δίκαιον τοῖς ἁμαρτήσασι συγγινώσχειν " τῷ δὲ 

πρέποντι, ὅτι δεινὸν, εἰ δόξαν ἀπαγϑρωπίας ἀπενεγχοί- 20 

μεϑα, βουλόμενοι ἐπὶ φιλανθρωπίας ϑαυμάξεσϑαι, xol 

roig ἄλλοις ὡσαύτως. ᾿ 

ε) Ὅλως ts οἱ ἐπίλογο " περὶ διαιρέσεως τῶν 
κεφαλαίων εἰπεῖν προὔϑετο, ἅπερ εἰσὶν οἱ ἀγῶνες " ἐπεὶ 

δὲ καὶ περὶ ἐπιλόγων εἰπεῖν τούτῳ ἐδέησεν, εἰδὲ δὲ καὶ 2δ' 
τὰ προοίμια ἐκ τῶν αὐτῶν τοῖς ἐπιλόγοις ὁρμώμενα, 

καὶ περὶ αὐτῶν μετρίως διαλαμβάνει. “αμβάνεται δὲ 
ταῦτα τριχῶς 5 à διαβολῆς τοῦ ἐναντίου, ἢ ix συστά- 
σεως τοῦ οἰχείου προσώπου , ἢ ix προσοχῆς τοῦ δικα- 

στοῦ, ὅταν τὸ πρᾶγμα αὔξαντες προσεχέστερον ποιῶμεν 50 

αὐτόν. . 
L 

4 p. 575. — 5 contr. Aristocr. p. 645. 
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ce) “αμβάνονται név',oU τοῦτό φησιν, Ort 

ἐὰν τὸ προοίμιον τοῦ αὑτοῦ λόγου ἀπὸ διαβολῆς 

τοῦ ἐναντίου γένηται, ἀνάγκη καὶ τὸν ἐπίλογον ix 

ταύτης γίνεσθαι" ἀλλ᾽ ὅτι xoi τὰ προοίμια xai οἱ ἐσεί- 

5 λογοι ἐχ τῶν αὑτῶν γίνονται, πίπτουσι δὲ ὡς ἂν tv- 

χωσιν, ὡς τοῦ αὐτοῦ λόγου πολλάχις τὸ μὲν προοίμιον 

ἐχ διαβολῆς εἶναι τοῦ ἐναντίου, τὸν δὲ ἐπίλογον ix συ- 

στάσεως TOU οἰχείου, ἢ ἀντιστρόφως, ἢ καὶ ἀμφότερα 

ἐξ ἀμφοτέρων. | 

10 b Διαφέρει δὲ ἀλλήλων" τὴν χοινωνίαν εἰπὼν 

χαὶ τὰς διαφορὰς λέγει" διενηνόχασι δὲ πρῶτον μὲν τῇ 

^ τάξει, εἶτα οἷς ὁ Ἑρμογένης φησίν" ἐν μὲν γὰρ τοῖς προ- 
οἰμίοις στρογγύλῃ καὶ συνεστραμμένῃ χρώμεϑα τῇ φρά- 
σει" εὐθὺς. γὰρ ὃ ἀχροατὴς παρελϑὼν εἰς τὸ δικαστή- 

45 Qt0Y παρεσχεύασται προϑύμως καὶ ἀχριβῶς ἀχροᾶσϑαε" 
ἐν δὲ τοῖς ἐπιλόγοις ὑφειμένῃ καὶ πρὸς τὸ λελυμένον 
ὁρώσῃ μάλλον" xol χομματικωτέροις κώλοις, ἤδη γὰρ 

χεκμηχότος τοῦ ἀκροατοῦ ἐκ τῶν ἀγώνων δεῖ. τοῦτον ἀνα- 
παύειν τῇ λελυμένῃ φράσει. 

2. α) Ἐἰϊσὶ δέ τινες" τοῦτό φησιν, ὅτι τῶν στοχα- 
σμῶν οἱ μέν εἶσιν ἁπλοῖ, οἱ δὲ διπλοῖ, καὶ ἐῶν ἁπλῶν, 

. ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν διπλῶν xc ὑποδιαίρεσιν οἱ μέν 
εἰσι τέλειοι, οἱ δὲ ἀτέλειο.ς. 0 — | 

PB) ἀτελὴς ix μόνων" τουτέστιν ᾧ τὸ πρόσωπον 
25 ἐλλείπει᾽ ἀποροῦσι δέ τινες, πῶς δυνατὸν χρίσιν γένε- 

σϑαι προσάπου ἐκχλείποντος, καί φαμεν, ὅτε πάντη ἔκ.-.. 

λείπειν ἀδύνατον, τούτου γὰρ ur ὄντος κατὰ τίνορ 7 

ψῆφος ἐξενεγϑήσεται; ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ toU προσώπου xe- 
φάλαια ἐχλείπει, ὅταν ἀόριστον πρόσωπον 7 διὰ ToU- 

z30 to ἀτελὴς ὁ στοχασμὸς λέγεται. Οὐ μὴν δὲ xoi ἀτε- 
λὴς ἐκ πράγματος κατὰ τὸν Μινουχιανὸν γίνεται, , τῷ 
γὰρ πράγματι τὸ μὲν τεχμήριον, τὸ δὲ χρινόμενον" τὸ 

μὲν οὖν. κρυνόβενον ἔγκλημα οὐδέποτε ἐχλείπει, τὸ δὲ 
| τεχ- 
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τεκμήριον. ἔστιν ὅτε" διὸ καὶ ἀτελὴς στοχασμὸς ἐκ πρα- 

γματος γίνεται. 

y) Πρῶτον οὖν" συλλογίξετομ ἐνταῦϑα οὕτως“ ἐν 

“«αντὶ στοχασμῷ δεῖ πάντως εἶναι σημεῖα τινα͵, εἰ δὲ 

σημεῖα, δῆλον ὅτι xol τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, εἰ δὲ 5 

ταῦτα καὶ μετάϑεσις αἰτίας καὶ moy ἀπολογία. Πρα- 

γματιχὰ δὲ ταῦτα κεφάλαια" οὐχ οἷόν τε δὲ πραγματικὰ 
εἶναι κεφάλαια μὴ κρινομένου τοῦ πράγματος. Φασὶ δέ 
τινες, ὅτι εἰ διπλοῦς ἀτελὴς ἐχ μόνων προσώπων εὗὑρί- 

σχεται, τί τὸ κωλῦον, καὶ ἁπλοῦν εὐρεϑῆναι τοιοῦτον ; 10 

λέγομεν οὖν » ὅτι ἐπὶ. τῶν διπλῶν 7 περίστασίς ποιεῖ τὸ 

ἐλλείπειν, τὸ ἐξισάξειν δηλονότι τὰ πράγματα, ἐν δὲ τοῖς 
ἁπλοῖς διὰ τὸ μὴ πεφυκέναι τὴν ἰσότητα ταύτην γίνε- 

σϑαι" τὸ γὰρ ἴσως ἑτέρῳ τινὶ βούλεται ἴσον εἶναι, ἀλλ᾽ 
οὐχ ἑαυτῷ, διὰ τοῦτο οὐδὲ ἀτελὲς γένεται" φύσει μὲν t5 
γὰρ ὕπεστι καὶ ἐν τοῖς διπλοῖς τὰ ἐγκλήματα, τῇ δὲ χρή- 

σει οὐδαμῶς" 0 γὰρ ἂν εἴπῃ xata ϑάτερον ὃ ἕτερος, 

τοῦτο καὶ χαϑ' ἑαυτοῦ ἔσται. Ἔτι φασὶν, ὅτι ἐάν τις 

ἀμείψῃ τὸ πρόσωπον καὶ ἀντὶ τοῦ ἀσώτου σώφρονα ϑῇ, 

τὸ πρᾶγμα οὗ χρίνεται, ὥστε ἀτελῆς ἔστιν éx μόνου προσ- 20. 

ὠπου. Φαμὲν οὖν, ὅτι οὐδὲν ϑαυμαστόν᾽ xoi γὰρ καὶ 

ἐπὶ τοῦ πράγματος ἂν τὸ αὐτὸ ποιήσωμεν, καὶ ἀντὶ 

τοῦ ἀφανὴς γέγονεν εἰς ἐμπορίαν πολλῶν εἰδότων ἀπεδή- 

μησε e μεν, ἀσύστατον ἔσται τὸ πρόβλημα, γελοία οὔν᾽ 

ἡ ἐχείνων ἀπορία. Ἔτι φασὶν, ὅτι πρᾶγμά ἐστι τὸ πρα-.25᾽ 

χϑὲν, τὸ δὲ μὴ πεπραγμένον οὐδὲ πρᾶγμα ἂν λέγοιτο" 

ὁ δὲ ἄσωτος οὐδὲν πεπραχὼς χρίνεται; πῶς οὖν μηδενὸς 

προχϑέντος πράγματος ἂν ὑποκείμενον £n φαμὲν οὗν, 

ὅτι τὴν τρίτην ἔχεν τάξιν. ἐνταῦϑα τῶν πραγμάτων , προ- 

τέρα μὲν γὰρ ἔστιν, ἀφ᾽ ὧν αὐτός τις ποιήσας χρίνε- 80 

ται, δευτέρα δὲ, ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι, x«i ἄντικρυς εἰς ἡμᾶς - 

ἀναφέρεται, τρίτη δὲ ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι καὶ οὐκ ἄντιχρυς 

εἰς ἡμᾶς ἀναφέρεται" φανερὸν δὲ, ὅτε μεγίστην μὲν. 

| Rhetor. V. 19. 
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ἰσχὺν ἔχει τὰ πρότερα, ἐλάττω δὲ τὰ δεύτερα, ἐλαχίστην 
δὲ τὰ τρίτα" τὸ δὲ ,,ιτοῖς -ys ἐπεσχεμμένοις “ περὶ τοῦ 

᾿ προῤῥηθέντος αὐτῷ φησιν, ἔνϑα ἔλεγε, ,νϑαυμάξω δὲ 
εἰ μὴ κρινομένου“ καὶ ἑξῆς. | 

5 δὴ) Διπλοῦς τέλειος" παρὰ τὰ τοιαῦτα εἴδη τῶν 

᾿ στοχασμῶν εὕρηνται καὶ ἕτερα, οἷον τὸ μονομερὲς, ὅταν 
δύο μὲν ἔχῃ τοὺς φεύγοντας, ἕνα δὲ τὸν κατήγορον, οἷον 
Aioxivnę καὶ Δημοσϑένης ἥχοντες ἀπὸ τῆς περὶ τὸν Φί-. 

λιππον πρεσβείας εὕρηνται, ὁ μὲν χρυσίον χατορύττων, 
40 ὁ δὲ λόγον παραπρεοβείας γεγραφὼς, καὶ κρίνειν αὐτοὺς 

Ὑπερίδης προδοσίας" ἕτερον, ὅταν ἐν πρόσωπον ἐπὶ δύο 

πράγμασι χρίνηται, ὁμοίοις ἢ διαφόροις" διαφόροις μὲν, 
ὡς τοῦτο᾽ ἀνὴρ καὶ γυνὴ τὴν αὐτὴν νόσον ἐνόσουν, δέ- 

δωχέ τις ἑατρὸς ἀμφοτέροις τὸ αὐτὸ φάρμακον, “τοῦ ἂν- 
45 δρὸς τελευτήσαντος τὴν γυναῖκα ἔγημε, xal χρίνεται μοι-- 

χείας καὶ φόνου. “Ὁμοίως δὲ, οἷον πένητος δολοφονη- 

ϑέντος ἐκήρυξεν ὁ δῆμος τῷ μηνύσοντι τὸν φόνον χιλίας 

δώσειν, ἀντεχήρυξεν 0 πλούσιος δώδειν δισχιλίας, pop 
Tig αὐτὸν μηνύσων, ὃ δὲ αὐτὸν εἰς τὴν ὑστεραίαν ἀνε- 

20 βάλετο, εὕρηται καὶ αὐτὸς δολοφονηϑεὶς, καὶ χρίνεται ὁ 
πλούσιος ἐπ᾿ ἀμφοτέροις. ἭἝτερον τὸ κατ᾽ ἀμφισβήτη- 
σιν, ὅπερ QUX ἔχει γεγονός τὶ ὑπὸ τῶν προσώπων, ἀλλ᾽ 
ἔξωϑέν τὸ συμβεβηκὸς, οἷον ἀτελὴς παῖς ἀπεδημησε" φη- 
μὴ ἐγένετο, ὡς ἐτελεύτησε, xol ἀμφισβητοῦσι περὶ τοῦ 

25 χλήρου οἵ re ἐπίτροποι xoi οἱ χληρονόμοι" ἐνταῦϑα ση- 
μεῖον οὐδὲν πῤοφέρεται παρ᾽ αὐτῶν, ἀλλὰ τὴν φήμην 

διϊσχυρίξονται. ἭἝτερον xoà αὐτὸ κατ᾽ ἀμφισβήτησιν 
ἀπὸ δύο προσώπων 'διαφόρων χαὶ δύο πραγμάτων, οἷον 
τύραννος ἐνόσει, ὑποπτεύσας τὸν ἴδιον ἰατρὸν μετεχαλέ- 

80 σατο ξένον" ἀνελϑὼν δέδωχε φάρμάκον. 'ὡς ἀλεξιφάρμᾳα- 

xov, χατελϑὼν ἔφη τεϑνήξεασϑαι, τέϑνηχε καὶ ἀμφισβη- 
τοῦσι περὶ τῆς δωρεᾶς. Εἰσὶ δὲ καὶ ἕτεροι συμπεπλεγμέ- 
vou καλούμενοι στοχασμοὶ “διὰ τὸ ἑτέραις στάσεσι συμ- 
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πεπλέχϑαι" ὧν πρώτος᾽ οὗτορ' μειράκιον ἔφη ἐντὸς τριά- 

χοντὰα ἡμερῶν εὐπορήσειν ἢ πορνεύσειν, μεταξὺ τῶν qᷣus- 
ρῶν τούτων κατέλιπεν αὐτὸν ἀληρονόμον τις, καὶ οὐχ 

ἐπόρνευσε, καὶ χρίνεται πορνείας " ὁ μὲν γὰρ κατήγορος ᾿ 
ἐρεῖ, ὅτι ἐχκήρυξας, καὶ ἐκ τούτου ἐπόρνευσας , ὁ δὲ φεύ- 5 
γων τῷ ὅρῳ ἀπολογήσεται, ὅτι οὗ τὸ κηρύξαι πορνεῦσαί 
ἐστι. Δεύτερος ὃ συγχνωμιονικὸς, οἷον ὡραίου μειρακίου 

μητέρα λῃσταὶ ἔλαβον, xol ἀπελϑόντος τοῦ μειραχίου ἐπὶ 

τῷ λυτρώσασϑαι ἀφῆχαν͵ τὴν μητέρα οἱ λῃσταὶ à ἄνευ λύ- 

τρων, καὶ κρίνεται ἑταιρείας" τοῦ γὰρ κατηγόρου λέγον- 10 
τος, διατί ἄνευ λύτρων ἀφῆχαν, ὃ, φεύγων ἐρεῖ, ὅτι ἐλεή- 
σαντες τὴν ἡλικίαν xol τὸ φιλόστοργον τῆς μητρὸς, καὶ 
εὐθὺς εἰς συγγὐῥώμην πεσεῖται. Τρίτος ὁ δημοχόπιος, 
οἷον πρεσβευτὴς εἰσῆλϑεν εἰς τὸν δῆμον μελανειμονῶν, 

: «aoi ἐρωτηϑ εἰς ὑπὸ τοῦ δήμου, δι᾿ ἣν αἰτίαν οὕτως ἔχει, 15 

ἔδειξέ τινα ὡς τὴν γυναῖχα αὐτοῦ μοιχεύσαντα, κατέλευ-- 

σεν ὁ δῆμος τὸν δειχϑέντα, καὶ μετὰ ταῦτα εὕρηται τῇ 
γυναιχὶ συνοικῶν καὶ χρίνεται δημοχοπίων. Τέταρτος, 
ὁ ἐξ ἀπάτης δικαστῶν, οἷον ἐγράψατό τις τὴν γυναῖκα 
μοιχείας καὶ εἷλε, τελευταῖον Ep πρὸς τὴν γυναῖχα, ig 20 

οὐχ εἷλον, καὶ κρίνεται ἐξ ἀπάτης διχασεῶν" διαφέρει δὲ 

τοῦ δημοχοπίου, ὅτι «Os μετὰ λόγον xol χρίσεως, ἡ ἀπά- 

τὴ γὰρ τῶν δικαστῶν, ἐκεῖ δὲ ἀπὸ χρίσεως μόνης, ἢ ἀπο- 
φάσεως ἑνὸς λόγου - 

8) δνταῦϑα 9 μὲν τῶν" φύσει μὲν γὰρ ἔχει τὸ 35 
κεράλαιον, ἐκλείπει δὲ διὰ τὸ ἐξισάζειν, ὥστε ἐν οἷ οὐχ 

' ἰσάζει εὑρίσχεται" οἷον ἰατρῷ καὶ ἰδιώτῃ συνδηγτᾶτό τις" 
τέϑνηκεν ἐπὶ σημείοις φκρμάκων καὶ ἀντεγκαλοῦσιν ἄλ- 

λήλοις τὸν φόγον, Ó τὸ ἰδιώτης καὶ ὃ ἰατρός". ἐνταῦϑα. 
γὰρ ὃ μὲν ἰδιώτης ἀπαιτήσει τοὺς ἐλέγχους, τίς αὐτῷ δέ- 50 

δωκε τὸ φάρμακον, πόϑεν ὠνήσατο, πῶς κατεσχεύασεν" 
ὁ δὲ ἰατρὸς οὐχ ἕξει ταῦτα ζητεῖν, τὸ γὰρ φάρμακα κα- 
τασκευάζειν παρὰ τῆς τέχνης ἔχειο 

19. 
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5) Τὸ γὰρ διελεῖν" Τοῦτο μὲν διὰ τὸ ὕπτιον, 
ὡς αὑτός φησι, τοῦτο δὲ καὶ ὅτε δύο ἐδόχουν ἂν εἶναι 

λόγοι ἐφ᾽ ἑνὶ ξητήματι, καὶ ὅτι διὰ μαχροῦ ἐπελάϑοντο 

ἂν τῶν πρότερον ῥηθέντων οἱ δικασταὶ, ὥσπερ εἰς ὕπνον 
5 κατενεχϑέντες, ἐχεῖνος δὲ ἐσφιγμένος καὶ συγχεχροτημένος 

ὃ λόγος γίνεται τῷ παράλληλα πάντα κεῖσθαι καὶ σαφῆ 
ποιεῖν τὴν κατηγορίαν τῷ δικαστῇ" δεῖ δὲ τὰ χατηγορικὰ 

πρότερον λέγειν, ei^ οὕτως ἐπάγειν τοὺς ὑπὲρ ἡμῶν λό- 

yove, κεφάλαιον χεφαλαίῳ ἀντιτιϑέντας" τῇ τὲ γὰρ φύσει 

40 πᾶσα κατηγορία τῆς ἀπολογίας προηγεῖσϑαι βούλεται - 
χαὶ τοὺς δικαστὰς μᾶλλον προσέχοντας ἕξομεν, εἰ μὲν 
γὰρ. εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀπολογίαν χωρήσομεν, δεδοιχέναε δό- 
ξομεν καὶ τὰ κατηγορημένα βούλεσϑαι λόγων ἀπάταις 

| περικαλύπτειν ' εἰ δὲ πρὸς τὴν ἐχείνων χατηγορίαν τρα- 
45 πέντες τὴν ὑπὲρ ἡμῶν ἀπολογίαν ἐν δευτέρῳ τάττοιμενῦ, 

ὥσπερ καταφρομοῦντες τῶν ἐπιφερομένων κατηγορημάτων 
ϑαῤῥεῖν τοῖς δικασταῖς δόξομεν. Ἰστέον δὲ, ὅτι καὶ πι- 
ϑανώτερα δόξουσιν εἶναι τὰ λεγόμενα, ἐὰν ἀπὸ τῶν xa- 
ϑύλου ἐπιχειρῶμεν, εἶτα πρὸς τὸ μερικὸν εὐθὺς τὸν λόγον 

20 μετάγωμεν, ὡς Ἰσοχράτης ἐν τῷ ἀμαρτύρῳ πεποίηκεν" 
»οἶμαι δὴ πάντας εἰδέναι, ὅτι συχοφαντεῖν᾽ ἐπιχειροῦσε 
μάλιστα οἱ λέγειν μὲν δεινοὶ, βραχέα δὲ κεχτημένοι τοὺς 
ἀδυνάτους μὲν εἰπεῖν, ἱκανοὺς δὲ χρήματα τελεῖν. Νικίας 
τοίνυν Εὐθύνου πλείω μὲν ἔχει, ἥττω δὲ δύναται λέγειν. 

45 ὥστε οὐχ ἔστι, διότι ἂν ἐπήρϑη ἐπ᾿ Εὐϑύνουν * ἐλϑεῖν“. 
Μεγάλην δὲ ἰσχὺν ἔχει τοῦτο, συναρπᾶσαι καὶ πεῖσαε 

τοὺς δικαστάς" συντιϑέμενοι γὰρ τῷ χαϑόλου ἐξ ἀναγ-- 

κῆς xol τῷ μερικῷ πείϑονται. Χρὴ δὲ μὴ τελείως ἐνδια-- 
τρίβειν τοῖς χαϑόλου, φιλοσόφων γὰρ τοῦτο, ἀλλ᾽ εὐϑὺς 

30 ἐπὶ τὸ προχείμενον μερικὸν ἐέναι. 
α«) Ἔστι παρὰ ταῦτα" ζητητέον, τί διαφέρουσιν ol 

4 Ven. ἐπεύϑυγον, correxi ex Isocr. πρὸς Εὐϑύνουν p. 478. 

ed. Bekk. 
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συνεζευγμένοι τῶν διπλῶν, εἴπερ χαὶ ἐν τοῖς συνεζευγμέ- 

vous καὶ ἐν τοῖς διπλοῖς διπλὴ γίνεται ἡ ζήτησις" φαμὲν 
οὖν, ὅτι τὸν μὲν διπλοῦν ἔνεστι διαλῦσαι εἰς δύο ἁπλοῖς 
καὶ ποιῆσαι δύο ζητήματα, δυνάμεϑα γὰρ ἰδίᾳ καὶ τὸν 
Δημοσϑένην ὡς προδότην χρῖναι, ἐπείδὴ χρυσίον κατώ- 5 

ουττε, καὶ αὖ πάλιν τὸν Αἰσχίνην, ἐπειδὴ λόγον περὶ πα- 
ραπρεσβείας εὕρηται γεγραφώς" τὸν μέντοι συνεζευγμέ- 
γον διαλύοντες, οἷον τὸν συγκατασχευαξόμενον, οὐ ποιοῦ- 
μεν ἁπλὰ ἐξ αὑτοῦ j προβλήματα, ἀλλὰ τὴν ὑπόϑεσιν ἅπα-. 

σαν διαφϑείρομεν. . 10 

Pp Καὶ ὁ μὲν ἐμπίπτων" ἐμπίπτοντος παρά- 

δειγμά ἐστι καὶ τοῦτο. πλούσιος καὶ «πένης ἦσαν ἐχϑροὶ 
τὰ πολιτικὰ, εὑρέϑη ὃ πένης ἡμιϑνὴς, καὶ σαφὲς μὲν 

᾿ περὶ τοῦ Ππεφονευχύτος οὐδὲν ἔσχεν εἰπεῖν, μόνον δὲ τοῦ- 

το, ὅτε σημεῖα πυρὸς ἐπὶ τῆς ὄψεως φέρει" συνέβη τῆς 16 

αὑτῆς νυχτὸς ἐμπρησθῆναι τὴν τοῦ πλουσίου οἰχίαν, 
εἶτα φανέντων ἐπὶ τῆς ὄψεως αὐτοῦ σημείων πυρὸς κρί- 
veras φόνου" ἔνϑα μετὰ τὴν μετάϑεσιν τῆς αἰτίας, ὅτε 
γῦν μοι τῆς οἰκίας ἐμπρησϑείσης τουτὶ προσεγένετο, sv- 
ϑὺς ἕτερον ἐμπίπτει ζήτημα, πότερον τὰ σημεῖα «τοῦ πυ- 30 
ρὺς ἐκ τῆς δαδὸς ἢ τοῦ ἐμπρησμοῦ γέγονεν αὐτῷ" φαίη 

γὰρ ἂν ὃ χατήγορος, ἑκόντα αὐτὸν τὴν οἰκίαν ἐμπεπρη- 
κέναι, ταύτην ἑαυτῷ τῶν ἐλέγχων ἀποφυγὴν μνηστεὺυ- 
ὀμενον" εἶτα κατὰ τὴν τοῦ τεχνιχοῦ διδασκαλίαν αὐτὸ 
κατασχευάσομεν. ἼἸδιον δὲ τοῦ ἐμπίπτοντος τὸ ἀνεύϑυ- 25 
γον καϑεστάναι τὸ ἐμπίπτον ξήτημα, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις 
τῶν συνεζευγμένων ἑχάτερον τῶν ζητημάτων ὑπεύϑυνον ’ 
ἐστιν, ἐν γὰρ τῷ ἐμπίπτοντε ἀνεύϑυνόν ἐστι ve? αὑτὸ 
ἢ τε τοῦ μοιχοῦ ἀναίρεσις, καὶ ὁ τῆς οἰχίας ἐμπρησμός. 

y) διελεῖν τελείως" oU τελείως, ἀλλὰ μόνῃ τῇ 30 
ἐλέγχων ἀπαιτήσει, καὶ τῇ βουλήσει, καὶ τῇ δυνάμει, οὐ 

μὴν χαὶ τοῖς ἐφεξῆς οὐ yao ἐστιν ἐνταῦϑα φανερόν τι 
σημεῖον, δι᾽ οὗ ἂν ἐλεγχϑῇ ἡ μοιχεία, ὡς καὶ μεταϑε- 
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σιν αἰτίας καὶ πιϑανὴν ἀπολογίαν ἔχειν" ταῦτα. γὰρ 

πρὸς τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους φέρεται, τὰ δὲ ἀπ᾿ ἀρ- 

χῆς ἄχϑε τέλους τῆς μοιχείας ἐκλέλοιπεν. Ἰστέον δὲ καὶ, 
. Ort, ἔν τούτῳ τῷ εἴδει ἃ λἀτηγορῶν ἐν τῷ πρώτῳ ξητή- 

δ ματι ἕν τῷ δευτέρῳ χατηγορουμένου λαμβάνει πρόσω- 
mov, διὸ καὶ αὐτὸς ἀπαιτήσει τοὺς ἐλέγχους. 17ρο- 
κατασχευαξζό μενος δέ" οὗτος κοινωνεῖ τῷ )unímroy- 

vi, καϑόσον ἐπ᾽ ἀμιροτέρων δύναται καὶ ἐλλείπειν ἡ ἀπὸ 
τοῦ προσώπου ζητησις" ἐπὶ δὲ τοῦ προχατασχευαζομένου 

10 ἀνάγχη πᾶσα καὶ τὸ πρόσωπον καὶ τὸ πράγμα ἐπιδέ: 
χέσϑαι χρίσιν" διαφέρει δὲ, ὅτε ἐν μὲν τῷ ἐμπίπτοντι 

τὸ δεύτερον ζήτημα ὕστερον ἐν τῇ μεταϑέσει τῆς αἰτίας 
᾿ τοῦ προτέρου ἐμπίπτει," ἐπὶ δὲ τοῦ προχατασχευαζομέ- 
vovu τοὐναντίον" τοῦ γὰρ προηγουμένου ζητήματος τὸ 

18 δευτεραγωνιατοῦν προτερδῦει τῇ τάξει xoà πρότερον ἐξε- 

τάζεται" προηγούμενον μὲν γὰρ τὸ συνειδέναι τὸν πα- 
τέρα τοῖς παισὶ, πάρεργον. δὲ τὰ τοὺς παῖδας εἶναι rigo- 

δότας" διὰ τὸ πρότερον οὖν τοῦτο ἐξετάξεσϑαι, προχα- 

τασχευαξζόμενος λέγεται. 

20 ὁ) Ὡς ὃν, ἢ ovx ὄν" ὃν μὲν, ὡς ἀπὸ τοῦ χατη- 
γόρου, οὐκ ὃν δὲ, ὡς ἀπὸ τοῦ φεύγοντος" καλῶς δὲ καὶ 
τὸ ,, ὡς προδιδόντα K εἰ γὰρ δοίημεν, ὅτι προδόται, μο- 
νομερὲς ἔσται, ἐμβαλλὲι δὲ ἑαυτὸν O φεύγων πρότερον 

εἰς τὴν ὑπὲρ ἑτέρων ἀπολογίαν πάντως, & γὰρ ἐχείνην 

25 ψευδῆ ἀποδείξει, καὶ τὸ καϑ' ἑαυτοῦ πάντως διαλύεται 

ἔγκλημα" ἐπεὶ γὰρ ὃ κατήγορος ἀμφότερα τὰ ἐγκλήμα- 
τα ἀποδεῖξαι σπουδάζει, καὶ πρότερον ὅτι προδόται oí 
παῖδες, lO^ ὅτι καὶ Ó náino σύνοιδεν, εἰ γὰρ μὴ ἐκεῖ. 
γο ἐλέγξει , οὐδὲ τοῦτο συνίσταται, εἰκότως x«l ὁ φεύ- 

30 γῶν τῷ προτέρῳ πρότερον μάχεται" μὴ δυνηϑεὶς δὲ ἐχεῖ- 

vo ψευδὲς ἀποδεῖξαι, τὴν ὑπὲρ αὑτοῦ λοιπὸν ποιξῖται 

ἀπολογίαν. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς εἰ τὸ πρότερον ψευδὲς ἀπο- 

δείξας νικήσει, οὐδὲν ὑπὲρ ἑαυτοῦ πάντως εἰπεῖν αὐτῷ 
-. 
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δεήσει, καὶ τηνιχαῦτα οὐκ ἔστας προηχατασχευαζόμενος 

ἀλλ᾽ ἁπλοῦς. ' 
«) Ὅταν τὰ σημεῖα" πληϑυντιχῶς εἶπε σημεῖα, 

ἐπειδὴ πολλάκις ἀντιστρέφετας tà ἔγχλημα τῷ σημείῳ, 
xoi πῆ μὲν τὸ ἔγκλημα τῷ σημείῳ φέρεταε προχατα- 5 
σχευὴν, πῇ δὲ τὸ σημεῖομ ταῦ ἐγχλήματας, οἷον πλού- 
σιος xal πένης ἐχϑροὶ τὰ πολιτικά" ὥμοσεν ἐν συμπὸ- 
σίῳ τυρανγήσειν ὁ πλούσιος, ἀντώμοσεν ὃ πένης τυραν- 
γοχτονήσειν " εὑρέϑη μετὰ ταῦτα ὁ πένης νεχρὸς ἀσχύ- . 

λευτος, xol κρίνεται ἃ πλούσιος τυραννέδος ἐπιϑέσεως " 

ἐνταῦϑα τὸ μὲν ἔγχλημα, ὅτι τυραννήσει, τὰ δὲ τούτου 
σημεῖον, ὅτι τὸν πένητα διεχρήσατο, καὶ ἀντιστρέφεται 

ταῦτα κατ᾽ ἀλλήλων" οἷον τυραννήσω, τῷ δῆλον; ἐφά- 
γευσας γὰρ τὸν τυραννοχτονήσειν μέλλοντα, xal αὖϑις, 

ἐφόνευσας τὸν πένητα" τῷ δῆλον; τυραννήσεις " γίνεται 18 
δὲ διάλληλος ἡ δεῖξις, Ἐπεὶ δέ φασί τινες, ὅτε οὐδέ-: 

ποτε δῆλον δήλῳ κατασχευάζεται, οὐδὲ ἀδήλῳ ἄδηλον, 

ἀλλὰ δήλῳ τὸ ἄδηλον, χκἀνταῦϑα εἰ μὲν καὶ ἀμφότερα 

δηλὰ, τό τε τῆς μοιχείας καὶ τοῦ φόνον, πῶς δι᾿ ἀλλή- 

λων κατασχευγάξεται; εἰ δὲ πάλιν xoi ἄμφω ἄδηλα, γε- 10 

λοῖον τὸ τῆς ἀποδείξεως. πῶς γὰρ ὑποστήσεται τὸ ζή- 
τημα δήλου τοῦ σημείου ὀφείλοντος εἶναι, ὡς ὃ τοῦ 
στοχασμοῦ φησιν ὅρος" καὶ ἔτι ἀνεύϑύνου" ἐνταῦϑα γάρ 
τοι ὑπεύϑυνον xal ὃ φόνος xci ἡ μοιχεία. Evpioxerot 
μέν τοι χἀνταῖϑα φανερὰ σημεῖα ἢ ὑπόνοια τοῦ ἀν- 38 
δρὸς ἐπὶ τῇ μοιχείᾳ, τὸ λυϑῆναι παρὰ τῆς γυναικὸς τὸν 
οἰκέτην" τὸ ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ τεϑνάναι τὸν δεσπότην" 
ὥσπερ γὰρ ἐν τῇ παρὰ τοῖς φιλησόφοις διαλλήλῳ δείξει 
ἀσαφεῖ οὔσῃ, ἂν τι προςτεϑῇ σαφὲς, διαλύεται ἡ ἄγνοια, 

οἷον εἴ τις ἀγνοοῦντι μὲν, ἔνϑα Δίων ἢ Θέων κατοικεῖ, 
ἐπισταμένῳ δὲ, ὅπου Πλάτων, λέγει, Δίωνα οἰχεῖν ἔνϑα 

Θέων, καὶ Θέωνα ἔνϑα Δίων, εἰ μὲν μέχρι τούτου μό- 
vov σταίη, διαλληλός ἐστιν ἡ δεῖξις" εἰ δὲ προσϑείη τὸ 

0 δᾶ 
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τὸν Δίωνα ἢ Θέωνα οἰκεῖν, ἔνϑα Πλάτων, σαφὴς τοῦ λόγου 
ἀπόδειξις γίνεται, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν συγκατασχευαξομένων, 

εἰ piv ὃ φόνος : xci 7 μοιχεία ἀλλήλων ἦν μόνα σημεῖα, 

ἀσύστατον ἂν ἣν τὸ πρόβλημα , vuvi δὲ xol ἑτέρα τού- 

5 τῶν ἐστὶ φανερὰ σημεῖα τὰ προῤῥηθέντα. ᾿Ιστέον δὲ, 
ὅτι ἐν τοῖς οὕτως ἀμφισβητουμένοις οὐ γρὴ ἀπὸ τῶν 

ἀδήλων σημείων ἄρχεσϑαι τῆς χατασχευῆς , XX» τὰ ἀπ᾽ 

ἀρχῆς ἄχρι τέλους σὕτως ἀπαιτῇ, οὐ γὰρ εὐπαράδεχτον 
τοῦτο τῷ διχαστῇ, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ὁμολογουμένων ἐπὶ τὰ 

10 ἀσαφῆ ἔρχεσθαι δεῖ, ὥσπερ Πλάτων ἐποίησεν ἐν τῷ περὶ 
ψυχῆς" ^ ξητήσεως γὰρ οὔσης, εἰ τὰ ἐν “Ἅιδου βελτίω, 
λαμβάνει ἐκ τῶν κύκνων ἐπιχείρημα". καὶ εἰ μὲν τῇ ταά- 
ξει τῆς ἀναλύσεως εἵπετο, τοῦτον ἂν προήνεγκε τὸν τρό- 

πον, Ott οἱ χύχνοι μέλλοντες τελευτᾷν ἄδουσιν ὕφ᾽ ἡδο- 
46 γῆς διαφερόντως 7 ἢ πρότερον" τὴν δὲ ἡδονὴν αὐτοῖς στοιεῖ 

τὸ προειδέναι τὴν ἐχεῖ διατριβὴν, ἔσασι δὲ, ὅτι μαντι- 

xol, τὴν δὲ μαντιχὴν ἔχουσιν, ὅτι ἱεροὶ ᾿Δἀπόλλωνος, ὃ 
δὲ ᾿4πόλλων μαντιχὸς, καὶ οὕτως ἂν ἀπὸ τοῦ ἀμφισβη- 
τουμένου, ὅπερ ἐστὶ βελτίονα εἶναι τὴν ἐν “4ιδου δια- 

20 τριβὴν, ἐπὶ τὸ ὁμολογούμενον ἤλϑεν, ὅτι μαντικὸς ὃ 
᾿Απόλλων, νυνὶ δὲ τοὐναντίόν ἐποίησεν, ix τοῦ ὁμολο- 
γουμένου ἀρξάμενος, φησὶ γὰρ, ,,€AÀ οὔ τι μοι ταῦτα 
φαίνεται λυπούμενα ἄδειν, οὔτε οἱ χύχνοι, ἀλλ᾽ ἅτε, 
οἶμαι, τοῦ ᾿Απόλλωνὸός ὄντες, μαντικοί τέ εἶσι χαὶ προ- 

25 εἰδότες τὰ ἐν Mióov ἀγαϑαὰ, aOovoi τε xo τέρπονται: ἐχεί- 

yn» τὴν ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ πρόσϑεν. Ὁμοίως 
xci Δημοσθένης ἐν τῷ περὶ στεφάνου ἐποίησεν, αἰτίας 

γὰρ ἐπιφερομένης αὑτῷ, ὡς εἴῃ γεγονὼς. τῆς εἰρήνης at- 

τιος, οὐχ ἀπήντησεν ἄντιχρυς, ὡς οὐχ αὐτὸς ἀλλ᾽ ῃ πό- 

80 λιρ αἰτία τῆς εἰρήνης " ἔλεγε γὰρ ἂν οὕτως, ὅτι τῆς ei- 

ρήνης ἡ πόλις αἰτία", ταύτῃν δὲ ἐποιήσατο, ἐπειδὴ ἐ ἐμνη-" 
σιχᾶχει τοῖς Ἕλζησι" πόϑεν δὲ ἐμνησιχάκξι; ὅτι οὐδὲ 

3'Phaed. p. 85. ' 

1 
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σώμασιν οὐδὲ χρήμασιν αὐτῇ συνελαμβάνοντο. Καὶ 
τοῦτο πόϑεν ; ἐπειδὴ πρὸς ἀλλήλους ἐστασίαζαν" τί δὲ 
τὸ τῆς στάσεως αἴτιοῦ ; ταράττων ὃ Φίλιππος" πόϑεν 
δὲ ἡ ταραχή; ἐκ τοῦ Φωκικοῦ πολέμου" τοῦτο δὲ οὕτως 
εἰ ἐποίησεν, εὐθὺς ἂν προσέκρουσε τοῖς ᾿δικασταῖς" γυνὶ ὅ 

δὲ ἀπὸ τοῦ ὁμολογουμένου Φωχικοῦ πολέμου ἀρξάμενος 

προῆλϑε κατὰ μέρος καὶ im αὐτὴν μετάστασιν, ὅτι ἡ 
πόλις αἰτία τῆς εἰρήνης᾽ φησὶ γοῦν," τοῦ γὰρ Φωχικοῦ 
χαταστάντος πολέμου xci ἑξῆς. 

, 1 € 8 e 2 5 . » 4 » 
| B) To ts yag πο τοῦ oixétov' ov καλῶς εἴ- 

ρῆχεν ἐνταῦϑα δι᾽ ἀλλήλων εὐθὺς δείχνυσθαι τὰ ἀφανῆ» 
τόν Te φόνον xal τὴν μοιχείαν" ἄλογος γὰρ ἡ τοιαύτη 
δεῖξις ἀλλ᾽ ἐπεὶ δεῖ ἐν παντὶ .-στοχασμῷ ἀπό τινος φα- 
νεροῦ σημείου τὰν τοῦ ἀφανοῦς xol κρινομένου ἔλεγχον 
γίνεσϑαι, φανερὰ δὲ σημεῖά ἐστιν ἐνταῦϑα, ἢ τε ὑπο- 
vic τῆς μοιχείας, ἀλλ᾽. οὐχ ἡ μοιχεία, καὶ τὸ λελῦσϑαι 
τὸν οἰχέτην, διὰ μὲν τούτων χατασχευάζεται τὸ τὸν δε- 

, c* 3 5 9 € 4 Ἁ ^ 2 “- 

σποτην ὑπ᾽ ἐκείνου ἀνῃρῆσϑαι, * δια δὲ τοῦ ἀνῃρῆσθαι 

οὐχέτι ἡ ὑποψία τῆς μοιχείας" τίς γὰρ χρεία τῆς τοῦ φα- 
^ ν . "A 1 U M 

νεροῦ κατασχευῆς, ἀλλ᾽ ἡ μοιχεία αὐτὴ, OOTE οὐχ ἔστι 
“ , € y. , ' ) 1 Ω » , 

χυρίως ἡ δεῖξις διαλληλος, αλλὰ τεσσαρων Ὄντων TOU- 

tu», δύο μὲν φανερῶν, τῆς ὑποψίας καὶ τοῦ λελῦσϑαι, 
δύο δὲ ἀφανῶν, τοῦ φύνου καὶ τῆς μοιχείας, διὰ μὲν 
τῶν φανερῶν ϑάτερον τῶν ἀφανῶν κατασχευάζεται, δι 

ε 1 - ε ἢ 

δ᾽ ἐχείνου, ὡς ἤδη φανεροῦ γεγονότος, τὸ λοιπὸν ἀφα- 
vég" τὸ γὰρ ἀφανὲς οὐχ ὡς ἀφανὲς μεῖναν χατασχευα- 

ζεται; ἀλλ᾽ ὡς φανερὸν͵ γενέσϑαι. Διαφορὰ δὲ mpo- 
χατασχευαζομένου xol συγκατασχευαζομένου, ὅτι ἐν ἐχεί- 
vo μὲν χεχωρίσται ἀλλήλων τὰ ζητήματα, xal ἑκάτερα 
3.» / ) - 3 | ἂν , 
ἰδίᾳ χατασχευάζεται, ἐνταῦϑα δὲ, εἰ καὶ Ort μαλιστα 

* “- 4 «7 , » καὶ τοῦτο δυνατὸν, ἀλλ᾽ Ovv συμπέπλεκται καὶ δι᾿ ἀλ- 
λήλων χατασχευάζεται. 
«----- 

$ p. 230, 4 Cod, διῃρῆσθαι. 
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7) Ὅ ἀπὸ γνώμης" ἀπὸ γνώμης καλεῖται, ὅτε 

οὐχ 7 πρᾶξις κἀνταῦϑα ξητεῖται», ὡς xoc» Toig ἄλλοις , | 
ἢ τὸ πρόσωπον, δῆλα γὰρ, ἀλλ᾽ " γνώμη μόνῃ" ἐν μὲν 

γὰρ τοῖς ἄλλοις στοχασμοῖς ἡ γνώμη, τουτέστιν 9 fov- 

5 λησις πρὸς πίστιν ἑτέρου παραλαμβάνεται, ἐνταῦϑα δὲ 
πάντα τὰ ἄλλα πρὸς ἀπόδειξιν τῆς γνώμης, χαὶ δῆλον 
μὲν ἐνταῦϑα. σημεῖον ὁ φόνος, ἔγκλημα δὲ ἄδηλον χαὲ 

ζητούμενον εἰ ἐμάνη. Ἰστέον, ὡς ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις 

στοχασμοῖς διὰ τὰ ἀφανὲς χρίνεται ὃ χριψόμενος, ὡς. 
40 ἐὰν ἐπ᾽ ἐχείνῳ ἁλῷ, δ αὐτὰ δίζην δώσων, ἐνταῦϑα 

δὲ διὰ τὸ φανερὰν, οὗ γὰρ ἂν ἁλῷ ἐπιπλάστωρ μανεῖ- 

σα, διὰ τὴν πλάσιν τῆς μανίας δώσει τὴν δίχην, cÀ- 

λὰ διὰ τὸν φὄνον" εἰ δέ τις βαϑύτερον ἐξετάζει τὰ 
πρόβλημα, φανερὸν μὲν χἀνταῦϑα σημεῖον, ὡς χὰν 

45 τοῖς ἄλλοις στοχασμοῖς τὸ τὸν μὲν υἱὸν τρῶσαι, τὸν 

δὲ πρόγαναν γεχρὸν ποιῆσαι" ἀφανὲς δὲ τὸ εἰ ἐφό- 

γευσεν, εἰ μὲν γὰρ ἐμάνη, ovx ἐφόνευσεν, εἰ δὲ οὐχ 
ἐμάνη, ἐφόγευσεν, ὥστε κἀνταῦϑα τὸ εἰ ἐφάνευσε ξητεῖ- 

ται, ἀλλ᾽ οὐχ ἁπλῶς τὸ εἰ ἐμάνη ἢ οὐ, ὥστε οὐ περὲ 

20 τὰ νεχρὸν ποιῆσαι τὸν πρόγονον χρίνεται, ἀλλ᾽ εἰ ἐφό- 
γευσδ᾽ τὸ γὰρ φονεύειν τῶν ἑχουσίως ποιούντων ἐστίν. 
Οὐ συνέταξε δὲ τοῦτον οὔτε τοῖς διπλοῖς, ἁπλοῦς γάρ, 

οὔτε τοῖς ἁπλοῖς ; ἐπειδήπερ ἐν μὲν ἐκχείνοις, ὡς ἔφαμεν, 

ἡ γνώμη πιστωτιχὴ τοῦ ζητουμένου, ἐν δὲ τούτῳ τὰ ἀλ- 
28 λα τῆς γνωμης. 

ὁ) Τάχα δ᾽ ἂν" δείχνυσι διὰ τούτου, ὅτι καὶ περὶ 

τῶν ἄλλων εἰδῶν οὐ προηγουμένως. διέλαβεν, ἀλλὰ διὰ 

τὴν τῶν χεφαλαίων᾽ διαίρεσιν, διάφορον ἐν αὐτοῖς εὑρι- 

σχομένην. Εὐρίσκεται μέντοι καὶ ἕτερον εἶδος στοχασμοῦ, 
0 τὸ κατ᾽ ἀξίωσιν" πᾶς γὰρ στοχασμὸς, μᾶλλον δὲ ἅπας 

ἀγὼν δικανικὸς ἢ κατὰ φυγὴν καὶ δίωξιν γίνεται, ὡς nav- 
τα τὰ προχείμενα εἴδη, ἢ κατὰ αἴτησιν xol ἀξέωσιν" 
τούτου δὲ εἴδη δύο, τό τὸ παράδοξον καὶ τὸ κατὰ ἀμι- 

? 
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— παράδοξον μὲν, αἷον μάγος ἐπηγγείλατο τύ- 

θαννον ἀναιρήσειν τεττάρων ἐντὸς ἡμερῶν" μεταξὺ .χε- 
ραΐνῳ βληϑεὶς ὃ τύραννος ἐτελεύτησε, καὶ ἀξιοῖ λαβεῖν 

ὁ μάγος τὴν δωρεάν, Καϑὰ μὲν γὰρ οὐσιωδῶς ζητοῦ- 

μεν, πρᾶγμα ἄδηλον ἀπὸ τινος φανὲροῦ σημείου στοχα-: 5 

σμός ἐστι, καϑὸ δὲ ἡ τάξις ἀντέστραπται, ὅαράδοξος, 

ἐν παντὶ γὰρ στοχασμῷ τοῦ διώκοντος τὴν xata tou 

ἔχοντος χαὶ πρώτου λέγοντος , τοῦ δὲ φεύγοντός τὴν ἂρ- 

νησιν, ἐνταῦϑα τοὐναντίον γίνεται" ὁ μὲν γὰρ διώκων 

ἐρεῖ, ὡς οὐχ ἐφόνευσας, ὁ δὲ φεύγων τοῦ πεφονευχέναι 10 

ἀνϑέξεται, καὶ ἡγήσεται: ἡ ἄρϑησις τῆς χαταφάφεως. 

Τὸ δὲ κατὰ ἀμφισβήτησιν, οἷον" τύραννος τὸν. ἑαυτοῦ 

ἑατρὸν ὑποπτεύσας ἐπὶ δηλητηρίῳ τὸν τὴς πόλεως μδτε- 

πέμψατο, ἀνελϑόντος ἐκείνου ἃ τύραννος ἐτελεύτησεν, 

ἀμφισβητοῦσι περὶ τῆς δωρεᾶς, 45 

Περὶ Qgov 

e) Ὁ ὅρος. Ὅρος χαλεῖται πενταχῶς" τὰ τέλος, 

οἷον ὅρος τοῦ σώματος ἡ ἐπιφάνεια" τὰ χωρίξον ἀπ᾽ ἀλ- 

λήλων τὰ χωρία; ὡς ὅταν λέγωμέν τινας περὶ γῆς ὅρων. 

μάχεσϑαις Ὅρος ὃ τὴν ἑκάστου οὐσίαν περιλαμβάνων 29 

λόγος, οἷον ἄνϑρωπὸς ἐστι ζῶον λογικὰν ϑνητὸν, ὅρος 

χαὶ εἰς ἃ διαλύεται ἡ πράτασις, ὅρος χαὶ 7 παρὰ τοῖς 

δήτορσι. στάσις, περὶ ἧς νῦν διέξιμεν, διαφορὰ δὲ τοῦ 

τε ῥητορικοῦ ὅρου καὶ τοῦ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις, τοῦ 

τὴν τοῦ πράγματος οὐσίαν περιλαμβάναντος , ὅτι ὃ μὲν 218 

περὶ ὀνομάτων καταγίνεται, τὸ πρᾶγμα ὁμολογούμενον 

ἔχων, ὁ δὲ παρὰ τοῖς φιλασόφοις οὐχ οὕτως, οὗ γὰρ 

ἐπειδὰν τὸν ἄνϑρωπον ὁρίζηται, τὴν φωνὴν αὐτὴν opl- 

ξεται, ἀλλὰ τὸ δηλούμενον ὑπ᾽ αὐτῆς εἶδος" δεύτερον 

τὸ τὴν ἀρετὴν τοῦ διαλεχτιχοῦ ἐν μοίρᾳ κακίας ἔχειν τὸν ὅ0΄ 

δητορικόν᾽ τοῦ γὰρ διαλεκτιχοῦ ἀρετὴ" τὸ μῆτε πλεονάώ- 

Cuv μήτε ἐλλείπειν, ὅπερ εἰ συμβαίη τῷ ῥητορικῷ, τῶν ι΄ 
- * 
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. ἀσυστάτων αὐτὸν mois εἰ γὰρ μηδὲν ἐλλείπει πρὸς τὸ 
εἶναι τόδε τι ἀσέβειαν ἢ ὕβριν, ὁμολογούμενον γίνετε 
xai οὐχέτι ὅρος ἐστί. Τρίτον, ὅτι ὁ uiv δητοριχὸς ceci 
τὰ παρειμένα καὶ τὰ πεπραγμένα παραλαμβάνει, - ὁ δὲ 

διδιαλεχτιχὸς μόνα τὰ γινόμενά τὸ καὶ ὄντα. Τέταρτον 

τὸ τὸν μὲν διωλεχτικὸν ἀντιστρέφειν πρὸς τὸ δριστὸν, 
| τὸν δὲ ῥητορικὸν ἀεὶ τὴν ἀναστροφὴν διαφεύγειν" OU 
γὰρ ἔνεστιν ἀνὰστρέψαντα φάναι οὐδέτερον, οὔϑ᾽ ὅτε, 
εἴ τι χκλοπὴ , τοῦτο ἐξ ἱεροῦ χρημάτων ἐστὶν ἰδιωτιχῶν 

40 ὑφαίρεσις" πολλῷ ! γὰρ μᾶλλον χλοπή ἐστι τὸ ἐξ οἰχίας 

ἰδιωτικῆς ὑφελέσϑαι γρήματα, οὔϑ'᾽ ὅτι πᾶσα ἱεροσυλέα 

τὸ ἐξ ἱεροῦ συλῆσαι γρήματα ἱερά. Ἔστι δὲ τὸ τέλας 
τοῦ παρὰ τοῖς ῥήτορσιν ὅρου γένεσις xol ἀρχὴ τοῦ δια- 
λεχτιχοῦ" ἐπειδὰν γὰρ προέλϑῃ ζητῶν ὃ ῥητορικὸς, καὲ 

4b ἀποδειχνὺς διὰ πάντων, τότε παραλαβὼν τὸ ἀποδεδει- 
γμένον 0 διαλεχτικὸς ὁριεῖται, δηλῶν ἡμῖν ἐκ ψιλῆς ἀπο- 
φάσεως τὴν φύσιν αὐτοῦ, στε ὁ μὲν διαλεχτικὸς ὅρος 
ἐστὶν ὁ τὸ τί * εἶναι δηλῶν, ὃ δὲ ῥήτορικὸς ὃ τι δεῖ τὸ 
πραχϑὲν ὀνομάσαι. ξητῶν. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι ἐν παντὶ πρά- 

20 γματι πρῶτον τὸ εἰ ἔστι ζητοῦμεν, t ὅπερ ὃ στοχασμὸς περε- 
ἔχει" δεύτερον δὲ τὸ τί ἐστιν, οὗ τὴν ξήτησιν ὁ ὅρος 

περιέχει" διὰ τοῦτο δὲ χαὶ μετὰ τὸν στοχασμὸν τέτα- 
. «rat, τρίτον δὲ τὸ, ὑποῖόν τί ἐστιν, ὅπερ αἱ λοιπαὶ 
πᾶσαι περιέχουσι στάσεις. 

25 B) Προβολῇ. Προβολὴ 2. ὠνόμασται ἀπὸ μετα- 
φορᾶς τῆς ᾿4ϑήνησι δίκης οὕτω χαλουμένης, ? ὡς ὁ 4ῃ- 

μοσϑένης" , xai προὐβαλόμην ἀδικεῖν. τουτονὶ περὶ τὴν 
ἑορτὴν “, τουτέστι τῇ προβολῇ xar αὐτοῦ ἐχρησάμην" 

1Par. πολλή. 2 Idem in Vol. VII. c. XVII. 9. ὅ Vol. VII, ad- 

dit: κατὰ τῶν ἐν ταῖς ἑρρταῖς ἀδικούντων, ὡς καὶ Anu. Paullo post: 

Mon. 8, προὐβαλόμην. ut Dem. in Mid. init, Par. 2977. 2926. 

προὐβαλλόμην. . 
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ὥσπερ, καὶ ἡ ἔνδειξις καὶ ἡ φάσις 4 xol ἢ εἰσαγγελία 
xai ἡ ἐξούλης ὀνόματα δικῶν 5 ὑπῆρχον παρ᾽ αὐτοῖς. 
Fiontar δὲ προβολὴ διὰ τὸ 56 πρότασιν Éysiv τοῦ πρά- 
γματος καὶ ᾿ὥσπερ προτείνειν᾽ τοῖς δικασταῖς, περὶ οὗ 
αὐτοὺς δεῖ κρῖναι, " ἢ ἀπὸ τοῦ προβεβλῆσϑαι τῶν GÀ- 5 
λων χεφαλαίων. 

7) Ὅρφ. Ὁμώνυμον τῇ στάσει χεφαάλαιον". εὐϑὺς 
μετὰ τὴν προβολὴν 0 pog , ἐπειδὴ. λύσις ἐστὶν ovrog 
αὐτῆς. 4"νϑο — Q' οὐδὲν ἕ ἕτερόν στιν ὃ ἀνϑορισμὸς 
ἢ καὶ αὐτὸς ὁ ὅρορ" ἀμφότεροι γὰρ ὁρίζονται τὸ πε- 10 
πραγμένον, χαὶ ὁ φεύγων χαὶ ὁ διώχων. .I'v oum y 0- 

p oU érov* οἷον ὅτι καὶ ὃ νόμος καὶ ἡ γνώμη τοῦτο βού- 
Aerei. Πηλιχότητι" τὰ μὲν ἄλλα τῶν ἐν τῷ ὅρῳ 
χαφαλαίων ἀποδεικτιχα ἔστι, τὸ δὲ πρὸς τι καὶ ἡ πηλι- 
χότης αὐξητικά" προτάττεται δὲ ἡ 7 πηλικότης TOU πρός τι, 18 
ὅτι ἡ μὲν ἁπλοῦν τί ἐστιν, οἷον τόδε τι γέγονε, τὸ δὲ 
πρός τι συγχριτικῶς αὐξάνει. Προηγεῖται δὲ τὰ ᾿ἁπλᾶ 
τῶν συγχριτικῶν. Μιᾷ τῶν ἀντιϑετικῶν, ητέον 
οὖν, ὅτι μετὰ τὴν. ἀπόδειξιν τοῦ πράγματος φανέντος 
λοιπὸν τελείου διὰ τῶν; ὁρικῶν xetpochariooy τότε γώραν 20 
ἔχει μία τῶν ἀντιϑετικῶν" πότε δὲ ἐμπίπτει, δῆλον ey 
TEUO V * αἱ ὁρικαὶ στάσεις ἢ εἰς πρᾶγμα ἔχουσι τὴν ἀνα- 
φορᾶν, ἢ si; πρόσωπον, ἢ εἰς ἐνέργειαν" εἰς πρᾶγμα μὲν,. 
ὡς ὁ xtvotagtov διορύξας καὶ χρινόμενος τυμβωρυχίας. — 
εἰς πρόσωπον δὲ, ὡς ὁ τὸν εὐνοῦχον ἀνελὼν ὡς μοιχὸν 25 

᾿ καὶ χρινόμενος gbvov' εἰς ἐνέργειαν δὲ, ὡς ὁ ἐξ ἱεροῦ 
ἰδιωτικὰ χρηματὰ χλιψας καὶ χρινόμενος ἱεροσυλίας". τού- 

4 καὶ 5 φάσις T. VII. om. 5 'T. VII. ὄνομα διώκων Va- 
«ox παρ᾽ αὐτοῖς" προβολὴ δὲ ἐστι τῶν εἰρημένων ἐν τῇ καταστά-- 
ct. σύντιμος ἀπόφασι. 6 Mon. 8. τὸ τή. 7 Mon. 8. κρί- 
»εσϑαι, Pro sqq. ἢ ἀπὸ --- κεφαλαίων T. VII. habet: καὶ ἔστιν $ 
προβολὴ κυρίως τὸ συνέχον. 

* 
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των οὖν οὕτως ἐχόντων». ὅταν εἰς πρόσωπον ἀναφέρηται ἢ 

ὁ 0gog, ἐμπίπτουσιν αἱ ἀντιϑετικαὶ, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ᾿ 

οὐδαμῶς. 

δ) H προβολή ἐστιν, ἀντὶ τοῦ ἡ προβολὴ ἔχει 

5 αὑτὰ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, τουτέστι διήγησιν τῶν 

γεγενημένων, οὐ χαταὐχευαστιχῶς ἀλλ᾽ αᾳὐξητιχῶς, xci 

OAeQ ἐν στοχασμῷ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, τοῦτο ἐν 

ὅρῳ ἡ προβολή. Μιαφέρει δὲ, ὅτε ἐκεῖ μὲν σημεῖα ταῦτα 

τοῦ ἐγχλήματος ἦν ἀνεύϑυνα, ἐνταῦϑα δὲ ὡς ὑπεύϑυνα 

10 ὑπὸ τοῦ κατηγόρου προβάλλεται" κατασχευάξζομεν δὲ τὴν 

προβολὴν ἐχ τῶν περιστατιχῶν, οἷον τίς àv ἐσυπτήϑη xai 

ἀπὸ rivog j ὅτι χορηγὸς χαὶ ὑπὸ ἰδιώτου" ποῦ; ἐν ϑεα- 

τρῳ. πότε; ly ἱερομηνίᾳ, xai τὰ τοιαῦτα" δεῖ μέντοι με- 

τρίως τοῦτο ποιεῖν" τὴν͵ γὰρ τελείαν αὔξησιν τῇ τε πηλι- 

45 χότητι xol τῷ πρός τι φυλάξομεν. Δεῖ δὲ τὴν προβολὴν 

εὐθὺς ἐπισυνάπτειν τῇ διηγήσει, τὰ γὰρ ψιλὼς ἡμῖν ἀφη- 

γημένα διὰ τῆς προβολὴς ἀναχεᾳαλαιουμέγνους αὔξειν 

προὺσήχει, ὧστε 7 διήγησις "προρλαμβανουσᾳ πῆ μὲν τὸ 

ἀποδειχτικὸν, nij δὲ τὸ αὐξητικὸν ἀποτελεῖ τὰ am ἀρχῆς 

80 ἄχρι τέλους χαὶ τὴν προβολιν. Ζίνεται δὲ ἡ προβολὴ ἐκ 

τῶν πεπραγμένων, ἀεὶ οὐσὰ τοῦ κατηγόρου, xci yag: καὶ 
ἐν τοῖς κατὰ ἀξίωσιν ὅροις τὴν δωρεὰν αἰτῶν χκᾳτηγό- 
pov τάξιν ἐπέχει. Ἔστι δὲ τῶν ἐν τῷ παραδείγματι τοῦ 

'  iegogvAov πραγμάτων τὰ μὲν ἱεροσύλου ἴδια, τὰ δὲ κλέ- 
35 nrov, τὰ δὲ ἀμφοτέρων" ἱεροσύλου μὲν ἔδια ἀναϑημάτων 

ἅψασθαι, εἰς τοὺς ϑεοὺς ἐνυβρίσαι, κλέπτου δὲ τὸ χρή- 

μασιν ἰδιωτικοῖς ἐπελϑεῖν, ἀνθρώπους ἀδικῆσᾳι" κοινὸν 
δὲ ἀμφοτέρων τὸ βουλεύσασϑαι, τὸ πῤοσελϑεῖν, τὸ ὑφε- 
λέσϑαι, τὸ πειρᾶσϑαι λαϑεῖν. Ταῦτα τοίνυν τὰ κοινὰ 

80 0 χατήγορος προβαλλόμενος χατασχευάξει τὴν ἱεροσυλίαν 
λέγων" ἐβουλεύσω, εἰσῆλθες εἰς τὸ ἱερὸν , ὑφείλου, ἱερό- 

συλος ἄρα εἶ" ὃ δὲ φεύγων χωρίζει τὸ πρᾶγμα καὶ ix 

τῶν ἰδίων τῷ ἱεροσύλῳ χατασχευάζει μὴ εἶναι ἱερύσυλος, 
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λέγων, οὐχ ἡψάμην τῶν ἀναϑημάτων, οὐχ ἐνύβριδα τοῖς. 

. ἑεροῖς " τῇ δὲ τοιαύτῃ μεϑόδῳ καὶ ἐπὶ παντὸς ὅρου xen 
στέον, Δυνάμεϑα δὲ xoi ἀντιφατικῶς, οὕτως εἰπεῖν, εἰ ὃ 
χρήματα ἱερὰ. — ἱερόσυλος , 0 ἰδιωτικὰ χλέψας 
οὐχ ἱερόσυλος" καὶ πάλιν ἐχ τοῦ ivovriov* εἰ ὁ χρήματα 5 
ἱερὰ ἐξ ἰδιωτικῆς χλέψας οἰχίας ἱερόσυλος, οὐκοῦν ὁ ἐξ 
ἱεροῦ ἰδιωτικὰ χομιδάμενος ovy ἱερόσυλος. "Joríoy δὲ, 
ὅτι ἐν μὲν τῷ στοχασμῷ κατὰ τὸ ὃ μέσον τῶν χεφςαλαίων 
τὰ Om ἀρχῆς ἄχρι τέλους τίϑεται, ἐν δὲ τῷ ὅρῳ XOT. 
ἀρχάξ᾽ ὁ μὲν γὰρ στοχασμὰς ἀφανὴς ὧν, ἀδυνάτους i ἔχει 10 
τὰς κατηγορίας, ὁ BC ὅρος καὶ αἱ λοιπαὶ στασεις. gavi- 
gol οὖσαι δυνατὰς ταῦτας ἔχουσιν. 

8). 'Oc ὅρορ" ἐν τοῖς QTEÀÉOL τῶν πραγμάτων ὃ διών- 

χων καὶ ὃ φεύγων τοὺς λόγους μερίξονται, xai ὃ μὲν ὃ ἔχει. 
τὰ παρειμένᾳ ὃ φεύγων, ὁ δὲ ἐκ τῶν πεπραγμένων τὴν 15 
χατηγορίαν ποιεῖται " ἑκάτερος μέντοι τὸν οἰχεῖον ρον 
ἐκ τῶν περιστατιχῶν παρέχεται. Πρὸς τὴν ἰδίαν βυύλη- 
σιν μετὰ τοὺς λόγουρ᾽ xol τούτῳ ) γὰρ διαφέρει ὁ διᾶλε- 
κτιχὸς ὅρος τοῦ τῶν ῥητόρων, ὅτι ὃ μὲν ἐξ ἀληϑείας 
ὥρμηται καὶ τῶν πραγμάτων, ὃ δὲ τῶν ῥητόρων ix? βου- 20 
λήσεώς τε χαὶ τοῦ συμφέροντος. ᾿ἀπορήσειε δ᾽ ἂν τις, εἰ 

μὴ καὶ ἐν τὴ προβολὴ ὁ κατήγορος ὁρίξεται τὸ ἔγχλημα" 
καί φαμεν, ὅτι ἐν μὲν τῇ προβολῃ μερικῇ προαγεί τὸν 
ὅρον λέγων: εἴπερ εἰσῆλθες εἰς τὸ ἱερὸν, xci τὰ τυχόντα 
χρήματα ἐκχεῖϑεν ὑφείλου, ἱερόσυλος εἶ" ἐν δὲ τῷ ἄνϑορι- 25 
σμῷ καϑόλου τὸν ὅρον προφέρει͵ λέγων" πᾶς ὁ εἰς ἱερὸν 

εἰσελϑὰν χἀχεῖϑέν τι ὑφελόμενος ἱερόσυλος. ᾿ 
ce) Ὁ συλλογεσμός. Ὁ συλλογισμὸς ἴσον μὲν 

ἀποφαφεῖ τόδε τῷδε, ὅταν τὰ παρειμένα μὴ. λίαν διεστη- 
χότα ἢ" τὸ γὰρ ἐπανατείνασϑαι συνεχῶς κατά τινος τὰς 30 
χεῖρας ἴσον ἐροῦμεν τῇ διὰ τῶν πληγῶν ὕβρει" εἰ δὲ ὁ 

8 Par. τῶν. - 9 ἐκ Cod. om, 
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σφύδρα διίσταται, οὐχέτι χώραν ἔγει 7] συναγωγὴ , ὡς 
ἐπὶ τοῦ παραδείγματος τοῦ χατὰ σύλληψιν ὅρου. Ἔν- 

- ταῦϑα γὰρ ὁρίζεται μὲν ὁ χατήγορος, τί ἴδιον τοῦ δὴ- 

μοσίᾳ τὴν πόλιν ἀδικοῦντος" ὁρίζεται δὲ χαὶ ὃ φεύγων, 

δ ὅτι ναῦδ προδιδόναε, ὁπλίτας" ἀλλ᾽ ἐν τῷ συλλογισμῷ ὃ 
κατήγορος οὗ δύναται συνάγων εἰπεῖν, ὅτι ἔσον ἐστὶ τὸ 
βιάσασϑαι τὴν τοῦ ατρατηγοῦ ϑυγατέρα τῷ λιμένας xoi 
τείχη προδουναι" δοκεῖ γάρ πως ἀναίσχυντον εἶναι. Με- 

ϑοδεύσει οὖν καὶ ἐρεῖ, ὡς οὐδὲν διαφέρει τοιῶςδε ἢ τοι- 
40 ὥοδε τὴν πόλιν ἀδικεῖν, καὶ τοῦτο γὰρ δημόσιόν ἐστιν ἀδί- 

κημα, τὸ *? γὰρ εἰς τὸν στρατηγὸν εἰς τὴν πόλιν ἀναφέ- 
gera," ἀγωνιεῖται οὖν ὁ συλλογισμὸς, μηδὲν διαφέρειν 

ἀλλήλων τά τὲ πεπραγμένα καὶ τὰ παρειμένα" διαφέρει 
δὲ ὁ αυλλοχγισμὸς τοῦ Jj ἀνϑορισμοῖ, χαίτοιγὲ ἀμφοτέρων τῷ 

. 45 ὅρῳ ἐναντιουμένων, ὅτι ὃ μὲν ἀνϑορισμὸς κατὰ ** ἔγστασιν 

εἰσάγεται, ὃ δὲ συλλογισμὸς κατὰ ἀντιπαράστασιν" καὶ 
| Ott ὁ μὲν ἀνθορισμὸς éx τοῦ ὀνόματος τὴν πρὸς τὸν ὅρον 
poyu» ἐνδείχνυται, ὁ δὲ συλλογισμὸς δέχεται μὲν τὰ λε- 
γόμενα, κατ᾽ ἄλλο δέ τι ἐναντιοῦται αὐτῷ. Τὸν αὑτὸν 

20 τρόπον ζητεῖται, nue. μάχεται ὃ συλλογισμὸς τῷ ὅρῳ, 
εἶγε εἰς ταὐτὸν συνάγει ἄμφω" καί φαμὲν, ὅτε xata μὲν 

τὴν ἐργασίαν συνάγει τε xol συμπλέχει τοῖς πεπραγμέ- 

Poig τὰ παρειμένα, δεχόμενος τὰ ὑπὸ τοῦ ἐναντίου λεγό- 
μενα, οὐχ ἵνὰ ψιλῶς αὐτῷ συνδράμῃ, ἀλλ᾽ ἵνα βεβαιώσῃ 

25 τὸ ἔγχλημα" κατὰ δὲ τὸν σχοπὸν τῶν χεφραλαίων xol τὸ 
ἐξ αὐτῶν ἀποτελοΐμενον ἡ μάχη γίνεται. Διαφέρει δὲ τὸ 
κεφάλαιον 0 συλλογισμὸς τὴρ ὁμωνύμου στάσεως, ὅτι ὃ 

μὲν ἀτελὲς τελείῳ εἰς ταὐτὸν ἄγει, ἡ δὲ στάσις τέλειον 

τελείῳ τὸ yag ἐχ πόρνου γενέσϑαι οὐ μέρος νόμου" ἀλλ᾽ 
80 αὐτὸ τέλειόν τε καὶ ἴσον τῷ ὑπὸ τοῦ νόμου διηγορευμένῳ' 

τὸν ἐχ πόρνης δηλονότι μὴ λέγειν" οὐ γὰρ ὃ νόμος ἁπλῶς 
εἶπε 

Li LI 

10 Par. τόν. — 11 Cod. μετά, scr. κατά, 
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εἶπε πορνείαν, ἀλλὰ τὸν ἐκ πόρνης ycvoutvov* τὸ ovy éx 

στόρνου φῦναι ἕτερόν͵ τι καϑ᾽ αὑτὸ τέλειον xoi ἴσον ἐχεί- 
yq. Καὶ ἔνϑα ἄν" QUX. ἀορίστως τοῦτο τέϑειχεν, ὡς 

δυναμένου ποτὲ τοῦ κατηγόρου τῷ ὅρῷ χρήσασϑαι, ἀλλὰ 

σημᾶναι βουλόμενος , ὅτι xal ἐν ταῖς ἄλλαις στάσε- 

σιν, ἐν αἷς, ὅρος κεφάλαιον εὑρίσκεται, τῷ συλλογισμῷ 
λύεται. 

Ou γνώμη τοῦ νομοθέτου. "Ene, *? πάρ- 
εἰσιν ἐδίοις" χρώμενοι. λογισμοῖς ὃ τὲ ατηγορῶν καὶ ὃ 

ἀπολογούμενος, ὥσπερ μαρτυρίαν οἷς ἑκάτερος λέγει τὴν 10 

ix τοῦ νόμου πίστεν inayovow. Εἰ μὲν οὖν ἔχομεν νόμον 
συνηγορθῦντα τῷ πράγματι, ϑέντες τὸ ῥητὸν τὴν δια- 

γοιαν ἐξετάσομεν, βοηϑοῦσαν ἡμῖν ἀποδεικνύντες εἰ δὲ 

μὴ, ἐπὲ τὰς καλουμένας εὐλόγους αἰτίας χαταφευξόμεϑα, 

ὡς καὶ τῶν νόμων ἀποδεχομένων τὸ πρᾶγμα, καὶ τῆς τοῦ 16 
Ψψομοϑέτου διανοίας οὐ πόῤῥω τῶν πεπραγμένων ἡμῖν 
βλεπούσης" ὡς ὃ Δημοσϑένης 15. ,rig νόμος τοσαύτης 
ἀδιχίας καὶ μισανϑρωπίας μεστὸς,“ xol ἑξῆς ἔτι δὲ καὶ 

ἐπὶ τὴν χαϑόλου τῶν γομοϑετῶν γνώμην χωρήσομεν, καὶ 
ὃ μὲν διώχων ἐρεῖ, ὅτε καϑαάπαξ oi γομοϑέται τοὺς φαύ- 20 

Aové δίχας διδόναι βούλονται , τὴν γὰρ πονηρὰν γνώμην 

χολάζουσιν" ὁ δὲ φεύγων ἐκ τοῦ ἐναντίου, ὅτι ἴσασι δια- 

᾿ φορὰν ἐγκλημάτων oí νομοϑέται, καὶ τὰς πράξεις μᾶλλον 

φι 

aAA. oU τὰ βουλεύματα xpivovaw ὅπου μὲν οὖν »ομεχῇ 

ξήτησις ἐμπίπτει, καὶ περὶ τὸ ῥητὸν ἡ πᾶσά ἐστιν ἀμφι- 25. 
βολία, διανοίᾳ λύεται πάντως" δὲ δὲ τὸ μὲν ῥητὸν οὐχ 

ἀμφισβητεῖται, τὸ δὲ᾽ γενόμϑνον πρᾶγμα ζητεῖται, ἴ ἢ του- 

οὗτόν ἐστιν, οἷον ὁ νόμος φησὶ, tore γνώμη »ομοϑέτου 

παραλαμβάνεται, olov τί βουλόμενος 0 νομοϑέτης τὸν νό- 
pov ἔταξε. λαμβάνεται δὲ ἡ τοῦ νομοϑέτου διάνοια εἰς 80 
κατασχευὴν ἢ τοῦ ἴσου ἢ τοῦ ἀνίσου" ὁ μὲν γὰρ διώκων 

12 Passim haec consentiunt cum Vol. VII. c. XVII. :9. 
15 Pro cor. p. 261. 

Rhetor, Y. ' . - 20 
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ἐρεῖ, ὅτι ὡς περὶ ἔσων xoi τῶν αὐτῶν διενοήϑη ὃ 0 νῶομο- 
ϑέτης, ὃ δὲ τοὐναντίον, ὅτι οὐχ ὡς περὶ ἴσων, ἀλλὰ πολὺ 
διεστηκότων. "Egecavi* δέ τινες, δεῖν τὸ - χεράλαεον 
τοῦτο μετὰ τὴν πηλικότητα χαὶ τὸ πρός τι τέτάχϑαε" 7) 

p γὰρ τοῦ νομοϑέτου γνώμη, φασὶν, ὥσπερ ἐπισφράγισμα 
χαὶ βεβαίωσις τῶν εἰρημένων πάντων ἐστί" φαμὲν οὖν, 
ὑτι τῶν  χεφαλαίων τὰ μέν ἐστι πιστωτιχά τε xol ἀποδει-- 
vix, ὧν καὶ T χνώμη τοῦ vouoDérov, τὰ δὲ αὐξητικὰ, 
ὡς ἡ πηλιχότης καὶ τὸ πρός τι" τὰ τοίνυν αὐξητικὰ χαι-» 

10 ρὸν ἔχει μετὰ τὴν ἀπόδειξιν" ἐπεί τοι πρὶν ὅλως ἀποδεῖξαι 
ἀὔξειν ἐθέλειν ὑπόχουφον, πλὴν εἰ μὴ κατά τινα χαιρὸν 
γένοιτο τοῦτο, ὡς ἐν τῷ περὶ μεϑόδου δεινότητος εἰσό- 
μεϑα" γνώμην δὲ νομοϑέτου χαλεῖ πᾶν τὸ ἐν ῥητῷ εὑ- 
θισχόμενον ἀπὸ τοῦ χυριωτέρου, τουτέστιν οὐ. μόνον ἐν 

45 νόμῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν ψηφίσματι, ἐν διαϑήχῃ χαὶ ἐπιστολῇ 
τοῦτο δὴ οὖν τὸ ῥητὸν εἰ μὲν πρὸς ἡμῶν ἐστι, μετὰ τὴν 
ἀνάγνωσιν αὑτοῦ οὐκ εὐϑὺς ἀφιστάμεϑα, ἀλλὰ κατὰ λέ.-.- 
£y αὐτὸ. διερευνώμεϑα καὶ ἐξετάζομεν, ὡς ἐν τῷ χατὰ 
᾿Δριστοχράτους 15 . »χούσατε μὲν τοῦ νόμου, σχέψασϑε 

20 0à" χαὶ ἑξῆς" εἰ δὲ πρὸς τῶν ἐναντίων, τὴν μὲν κατὰ μέ- 
θος ἐξέτασιν παραιτησόμεϑα , καϑολικὼς δὲ ὅλην τὴν 
γνώμην τοῦ νομοϑέτου "00g τὸ ἡμῖν συμφέρον στοχαστι- 
κῶς ἐξηγησόμεϑα, ὡς ἐν τῷ περὶ στεφάνου Δημοσϑένης 
τὴν Φιλίππου ἐπιστολὴν ἐξηγήσατο, 

35 5) H πηλιχότης. Mira τὰ ἀποδειχτιχὰ τὰ αὖ- 
ἑξητιχὰ. τίϑησιε" ξητεῖται δὲ 16, .τί δήποτε καὶ τῆς πηλιχό- 
τητος καὶ τοῦ πρός τι αὐξητικῶν ὄντων ovy ἑνὶ ταῦτα 
magii ey ὀνόματι" xci φαμὲν, ὡς ἐπεὶ δύο τινά ἐστιν 
ἐν τῷ ὅρῳ, τὸ μὲν πεπραγμένον, οἷον τὸ χαϑῃρῆσϑαι 

80 τὴν τυραννίδα, τὸ δὲ ξητούμενον, οἷον εἰ τοῦτο τυραννο- 
xrovim, ἀνάγχη καὶ τὴν αὔξησιν αὑτὴν διχῆ τἐμνεσϑὰι" 

14 Cfr. Vol. VII. 'c. XVII. x, 15 p. 629. 16 Cfr. 
Vol. VIL. c. XVII. xf. et xy. 
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στῇ μὲν, αὐτὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ πεπραγμένον αὐξανόντων. 
ἡμῶν, m δὲ, τῇ πρὸς τὸ παραλελειμμένον συγκρίσει" 
οὐχοῦν ἡ μὲν πηλικότης τὴν ἁπλῆν τοῦ πεπραγμένου αὖ- 
ξησιν ἔχει, τὸ δὲ πρὸς τι χατὰ σύγκρισιν" ᾿ αὔξει ovy ἥ 

στηλεκότης tó γεγονὸς, δεινοῦντος τοῦ χατηγόρου καὶ μέ- ὃ 

γα ποιοῦντος τὸ ἔγκληρια ἢ t εὐεργέτημα, ἐκ δὲ τῶν 

ἐναντίων, τοῦ φεύγοντος μειοῦντος᾽ ἐξ ὧν δὲ τὰ ἀπ᾿ ἀρ- 
χῆς ἄχρε τέλους αὐξήσομεν, ἐκ τῶν αὑτῶν χαὶ τὴν πηλι- 

κότητα ἐργασόμεϑα" ἔστε δὲ ταῦτα τὰ περιστατιχά. 
Προτέταχται δὲ ἡ πηλικότης τοῦ πρός τε, ἐπειδὴ πρότε- 10 — 
ρον δεῖ τὴν ἑκάστου φύσιν χαταμαϑεῖν, καὶ οὕτω τὴν 
πρὸς ἕτερον ποιεῖσθαι παράϑεσιν ' οὗ γὰρ τὴν φύσιν 
οὐκ ἐπιστάμεϑα, πῶς ἂν τοῦτο πρὸς ἕτερον παραβάλοι- 
μὲν; οὐ μόνον δὲ ix τῶν περιστατιχῶν αἴξεται ἡ πηλι- 
χότης, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ ποσὸν χαὶ ποιὸν, ὅτι πολλὰ ἐν: 15 
τεῦϑεν ἡ πόλις ὠφέληται ἢ βέβλαπται, ἢ ὅτι τὸ δημό. 
σιον τὸ πραχϑὲν, καὶ xou) τὴν πόλιν ὠφελοῦν ἢ βλα- 

πτον, ἢ ἰδιωτικόν τε xci ἀφ᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου στάμενόν, 

8) Τὸ δ᾽ αὖ no óg τι" Τισσαρές εἰσι τῆς συγκρί- 10 

σεὼς τρύποι, πρὸς τὸ μεῖζον, πρὸς τὸ ἔλαττον, πρὸς τὸ 
ἔσον, πρὸς τὸ ἐναντίον, ὧν ἢ πρὸς τὸ ἐναντίον κατὰ μό- 

γὴν ποιότητα γίνεται, τῶν ἄλλων χαὶ κατὰ ποιότητα καὶ 

ποσότητα γινομένων " καὶ ἃ μὲν διώκων ἢ πρὸς τὸ μεῖ- - 

Co» ἢ τὸ ἴσον ποιεῖται τὴν σύγκρισιν" ὁ δὲ φεύγων ἢ 18 

πρὸς τὸ ἔλαττον, ἦ πρὸς τὸ ἐναντίον" dnd δὲ ἐπί τινων 
ἀπίϑανός: ἐστιν ἡ τοῦ πρ ́ς TL χατὰ τὸ μεῖζον. ἐξέξασιξ, 

οὐ “γὰρ οἷόν τε λέγειν, ὅτι τὸ ἰδιωτικὰ ὑφελέσθαι χρή- 

ματα μεῖζον ἐστι τοῦ τῶν ἀναϑημάτων αὑτῶν ἅψασθαι 

δεῖ ἀπὸ τοῦ ἴσον ποιέῖσδαι τὴν σύγχρισιν, ἔσον εἶναι 50 

τοῦτο ἐχείνῳ λέγοντας" οὕτω γὰρ πιϑανὸς καὶ ἀβίαστος 

ὁ λόγος δόξει" πολλάκις δὲ, εἰ μὴ πάνυ βίαιον εἴη, μετὰ 
τὴν πρὸς τὸ ἴσον σύγχρισιν καὶ πρὸς τὸ μεῖζον βιασά- 
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μεϑα προάγειν τὸ “πεπραγμένον ; ἐχπαράδεκτον ἔχ τοῦ 
ἴσου καὶ τὸ μεῖζον ἔχοντερ. 

4) Ἡ δὲ ἀντίϑεσις. ? Εἴρηται μὲν xol ἐν 15 
τῆς ἐχϑέσεως τῶν κεφαλαίων τοῦ ὅρου ἐξηγήσει, πότε ἐμ. 

5 πίπτει ἡ ἀντιϑεσις, xal πότε OU, νυνὶ δὲ xai ἑτέρως φα- 

μὲν, ὅτι τῶν ὅρων τῶν μὲν κατὰ σύγχρισιν ὄντων, τῶν 
δὲ χατὰ αἴτησιν, ἐν. μὲν τοῖς χατὰ χρίσιν ἐμπίπτει" ἔδιον 
γὰρ ἀντιϑέσδξως τὸ τῷ ἀδικήματι φανερῶς ἀντιτιϑέναι 
αἰτίαν εὔλογον" ἐν δὲ τοῖς κατὰ αἴτησιν οὐδαμῶς, ἐπειδὴ 

| 40 εὐεργέτημα καὶ οὐκ ἀδίκημα τὸ γενόμενον" καὶ ἄλλως" τῶν 
ὅρων οἱ μὲν ἐξ εὐθείας ἔχουσι τὴν ξήτησιν, ὡς ἐπὶ τοῦ 

ἱεροσύλου" αὐτόϑεν γὰρ ζητεῖται, εἰ ἱερόσυλος, οἱ δὲ οὖχ 
ἐξ εὐθείας, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἕτερον ἔχουσι τὴν ζήτησιν, δι᾽ ὧν 
τὸ χρινόμενον χαταλαμβάνεται, ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου" τὸ 

15 μὲν γὰρ χρινόμενον 0 φόνος ἐστί" ζητεῖται δὲ, εἰ μοιχὸς ὃ 

εὐνοῦχος" ἐπὶ τούτων οὖν ἐμπίπτει ἡ ἀντίϑεσις, ἑ ἐφ᾽ ὧν καὶ 

τὰ τῆς ταξεως ἀντέστραπται" ὃ γὰρ φεύγων ἐν τοῖς τοι- 

οὕτοις κατήγορος γίνεται, xal φεύγων ὁ διώχων, ὅϑεν ὃ 
μὲν φεύγων προβάλλεται τὰ πεπραγμένα, εἰσῆλϑεν εἰς 

30 τὴν οἰχίαν, συγκατεχλίνετο τῷ γυναίω" ταῦτα δὲ μοιχεία" 
ὃ δὲ διώχων ὑπὲρ τοῦ εὐνούχου ἀπολογούμενος τὰ παρει- 
μένα προβαλεῖται, ὅτε πῶς ἂν εὑνοῦχος μοιχεύσειεν ὃ μὴ 
χρῆσϑαι δυνάμενος, μηδὲ τὸ γένος ἀμφίβολον τῇ συνου- 
σίᾳ now». "Ἔτι ὁ ὅρος ἢ περὶ ὀνομάτων μόνον πᾶσαν 

25 συνίστησι τὴν ζήτησιν, ἢ ἄρχεται ἐξ ὁ ὀνόματος" ἀναχωρεῖ 
δὲ πρὸς τερον ξήτημα, ἢ καὶ αὐτὸ. ὁρικὸν ἢ μιᾶς τῶν 

ἀντιϑετικῶν, ἢ τῆς ἀντιλήψεως. Τοῦ μὲν οὖν περὶ üvo- 
ματος μόνον παράδειγμα 0 τε φιλόσοφος, ὁ τὸν τύραν--: 

y0Yy πείσας καταϑέσϑαι τὴν τυραμνίδα, xol ὃ τὰ ἰδιωτι.- 
30 χὰ χρήματα ἐξ ἱεροῦ ὑφελόμενος. Τοῦ δὲ πρὸς ἕτερον 

ὄνομα ἀναχωροῦντος παράδειγμα τόδε" ἀπὸ κχενοταφίον 

17 Cfr. Vol. VII. c. XVII. xe. 
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τις φιάλην ἀφείλετο καὶ χρίνεται ὡς. τυμβωρύχος" ἀνα- 
χωρεῖ γὰρ ἐφ᾽ ἕτερον ὄνομα, εἰ τὸ κενοτάφιον ἁπλῶς 
τάφος ἐστίν" ὅταν δὲ εἰς πρᾶγμα ἡ ἀναχώρησις γίνηται, 
τότε xal αἱ ἀντιϑετιχαὶ χώραν ἔχουσι" τὸ μὲν ἀντέγκλης- 

μα, ὁμοίως δὲ χαὶ ἡ ἀντίληψις, ὡς ἐπὶ τοῦ εὐνούχου" )5 

δὲ ἀντίστασις, ὡς ἐπὶ τούτου" δυσὶ στρατηγοῖς ἐπετράπη 

τὰ τοῦ πολέμου" τῷ μὲν φυλάττειν τὰ τείχη, τῷ δὲ 'μά- 
χεσϑαι τοῖς πολεμίοις " 0 τεταγμένος ἐπὶ τῆς μάχης γενο-- 

μένης ἥττης ἐπὶ τὸ τεῖχος κατέφυγεν, ὃ δὲ οὐ μόνον αὑτῷ 
τὰς πύλας ovx ἀνέῳξεν, ἀλλὰ καὶ εἶπεν, ἀπελϑὼν μάχου" 10 
ἐμβαλόντος οὖν αὖϑις ἐχείνου τοῖρ πολεμίοις νίχη γέγονε᾽ 

xai ἀμφισβητοῦσιν ἑχάτεροι τοῦ γέρως. Ἢ μὲν οὖν πρώ- 
v9 ζήτησις Opux], τί τὸ νικᾷν τοὺς πολεμίους, πότερον τὸ 
προτρέπειν καὶ ἀναγχάξϑειν ἐπὶ τὸν πόλεμον, ἢ αὐτοχειρίᾳ 
διαμάχεσθαι" ἡ δὲ δευτέρα κατὰ ἀντίστασιν λέγοντος τοῦ 15 
στρατηγοῦ, ὡς τὴν φυγὴν ἐξεπίτηδες εἱλόμην, ἵνα τῶν πο- 
λεμίων ὡς ἐπὶ νίχῃ ἀφράχτων γινομένων ἐπικχρατέστερος 
γένωμαι, καὶ ἔστιν ἀντιστατικὸν, διὰ τοῦ δοχοῦντος ἀτό- 
ποῦ μεῖζον εἰσφέροντος εὐεργέτημα τοῦ στρατηγοῦ" ἴσως. 
δὲ χαὶ συγγνώμη ἐμπεσεῖται ἐν τούτῳ" ἡ δὲ μετάστασις 30 
ὡς ἐπὶ τούτου" Δημοσϑένης παρὰ Φιλίππῳ λέγων πρε- 

σβείαν ἐξέπεσε xol χρίνεται ὑπὸ Αἰσχίνου δειλίας" πρῶτα 
μὲν γὰρ ἐρεῖ, ὡς οὐ τοῦτο δειλία, οὗ γὰρ ὅπλων ἀποβολὴ 

γέγονεν, οὗ μάχης φυγὴ, εἶτα μεταστατιχὼς,: ὡς εἰ xal 

δειλία τοῦτο, τὴν αἰτίαν ὃ Φίλιππος ἐχέτω οὐχ ἡδέως 25 

ἀχροώμενος, ἢ ὃ Φιλοχράτης παρεστὼς καὶ τῶν λεγομένων Ὁ 
καταγελῶν. Τούτῳ ἕπεται" ζητοῦσι πῶς ἀντιλήψεως 
μὴ ἐμπεσούσης οἷόν τὲ μετάληψιν ἐμπεσεῖν, ἀεὶ γὰρ ταῦτα 
ἀλλήλοις ἀκολουϑεῖ" φαμὲν οὖν, ἐς ἡ ἀντιϑετιχὴ τύπον 
ἔχει ἀντιλήψεως, πλὴν καὶ μετὰ τὴν μετάληψιν, ἵνα ἡ 30 

τάξις σωξηταῖι, ἐπάγουσι καὶ τὴν ἀντίληψιν. 
(c) 'H ποιότης δέ" τοῦ ὅρου ἐχ πεπραγμένου 

καὶ λείποντος ὄντος διὰ μὲν τῶν σρώτων χεφαλαίων τῶν 
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ἀγωνιστιχῶν Suv yov. εἰς ταὐτὸν τὰ παρειμένα τοῖς TEE 
πραγμένοις " διὰ δὲ τῶν ἑξῆς αὔξομεν ἢ μειοῦμεν αὑτά" 
λειπούσης δὲ εἰς ἔλεγχον τῆς τοῦ κρινομένου ποιότητος, εἰ- 
χότως πρὸς ἀναπλήρωσιν τῆς ὅλης ἀποδείξεως παραλαμ- 

5 βάνεται ἡ ποιότης αὕτη, φυλαττομένης τῆς χοινῆς ποιό- 
τητος τοῖς ἐπιλόγοις, καὶ ἔστιν αὕτη ὁδὸς πρὸς ἐκχείνην, 
7 δὲ ποιότης fj xoum χατὰ πάντων ἐστὶν, ἢ ἰδία τινὸς 
ὑποκειμένου προσώπου, καὶ ἡ μὲν xou αὐξητική τέ ἐστι 

χαὶ ἐν ἐπιλόγῳ τετάξεται, περιέχουσα τὸν κοινὸν τόπον᾽ 
10 ἡ δὲ ἰδία τοῦ ἐν τῇ ὑποϑέσει κρινομένου προσώπου χε- 

φάλαιόν ἐστι» ἴδιογ τοῦ ὅρου. διαιρεῖται δὲ ἡ ποιότης 
τριχῆ, κατὰ τὸ τὸ παρεληλυϑὸς xad ἐνεστὼς καὶ μέλλον, 

χατὰ μὲν τὸ παρεληλυϑὸς, τίς ἣν τὸν πρότερον βίον, 

κατὰ δὲ τὸ ἐνεστὼς τὴν ἐπὶ τῆς ὑποχειμένης πράξεως ἐξε- 
15 ταζόντων ἡμῶν ποιότητα, κατὰ δὲ τὸ μέλλον, οἷον τίς 

ἔσται φυγὼν xoà τὸ παρὸν διαχρουσάμεγος" τὴν δὲ κατὰ 
τὸ μέλλον ἐξέτασιν διχῇ διαιροῦμεν, χατὰ τὴν ἀποεελου- 
μένην ἐχ τῆς τοιὰρδὲ χρίσεως βλάβην ἢ ὠφέλειαν, πῇ μὲν 

κοινὸν καὶ εἰς ἅπαντας "xov δεικνύντες τὸ ἔγχλημα, διά 

80 τε τὰ ἄλλα, καὶ ὅτι πολλοὶ τοῦτο μιμήσονται, πῆ δὲ ἐπ᾽ 
αὐτοῦ μόνον τοῦ χρινομένου. Ἢ γνώμη" καλεῖ γνώμην 
τὴν τοῦ πεπραγμένου αἰτίαν, τίνος ἕνεκα τόδε ἔπραξεν" 
οἷον ἀλλ᾽ εἴπερ μὴ ἱεροσυλεῖν ἐβούλου, τίνος ἕνεχεν oU 
πρὸς ἰδιώτου παρελϑὼν οἰκίαν ἐλῴστευες" ὁ δὲ φεύγων 

25 χιμῆσει γρῶμα συγγνωμονικχὸν, ὡς λαϑεῖν ἤλπιζον μᾶλλον. 

Ἢ μέντοι κοινὴ ποιότης" ἡ κοινὴ ποιότης ποτὲ 

àv προηγήσεται τῆς ἰδικῆς ποιότητος, ποτὲ δὲ ἀδιαφο- 
ραν ἕξει τόπον, xal ἢ xaO αὑτὴν ἐξετάζεται, ἢ συμπε- 

πλεγμένως:͵ 

30 ^ Περὶ τῶν εἰδῶν τοῦ 000v. 
' , -- 1 , 3 ἜΝ 

«&) “Ὥσπερ δέ᾽ τῶν ὅρων * οἱ μέν εἰσι xor ol- 

4 Ex Vol, VH. c. XVIII. β. 
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τησιν, οἱ δὲ κατὰ χρίσιν" καὶ ἔτι τῶν xat αἴτησιν ol 

μὲν ^ ἁπλοῖ, οἱ δὲ xor! ἀμφισβήτησιν" χαὶ τῶν κατὰ 
χρίσιν ὁμοίως τὸ μέν τε ἁπλοῦν, τὸ δὲ διπλοῦν" τὰ μὲν 
οὖν ἄλλα ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἀδιαίρετα μένει, τὸ δὲ κατὰ φύ- 
σιν ? διπλοῦν ὑποδιαιρεῖται τετραχῆ sig τὸν ἀντονομά- δ᾽ 
ζοντα, εἰς τὸν χατὰ σύλληψιν, εἰς τὸν ἐμπίπτοντα; xol. 

εἰς τοὺς δύο καλουμένους ὅρους. * Τοῦ μὲν οὖν. κατ᾽ 
αἴτησιν ἁπλοῦ παράδειγμα ὃ φιλύσοφος ὁ τὸν * τύραν- 
vov πείσας καταϑέσϑαι τὴν τυραννίδα καὶ τὴν δωρεὰν 
αἰτῶν: τὸ δὲ xov! ἀμφισβήτησιν τόδε" ῥήτωρ εἶπε xa. 10 
τὰ τυράννου λόγον" ἀχρύσας δορυφόρος ἀνεῖλε τὸν τύ- 
ραννον, xol περὶ τῆρ δωρεᾶς ἀμφισβητοῦσιν ἑκάτεροι." 
τοῦ δὲ κατὰ κρίσιν ἁπλοῦ, ὃ τὸν εὐνοῦχον ἀνελὼν ὡς ὅ 
ἐπὶ μοιχείᾳ" τὰ δὲ τῶν διπλῶν Ἑρμογένης: ἐχτίϑησιν' ὃ 
μέντοι κατ᾽ ἀμφισβήτησιν ὁ 0 αὐτὸς ἐστι τῷ κατὰ πρόσω- 15 

πα διπλῷ, διαφέρει δὲ ὁ xarà αἴτησιν ὅρος τῆς κατὰ αἴ- 
τησιν πραγματικῆς τῷ τὰν μὲν ὅρον περὶ τῆς ἰδιότητος 

ξητεῖν, τὴν δὲ πραγματικὴν περὸ τῆς ποιότητος" καὶ ὕτι 

ἐν μὲν τῷ ὅρῳ περὶ voi δοῦναι ἢ μὴ ἡ ζήτησις γίνετας, 

ἐν δὲ τῇ πραγματικῇ τὸ μὲν ὕλως ὀφείλειν δοῦναί τινα 30 

δωρεὰν ὡμολόγηται" περὶ δὲ τοῦ ποίαν τινὰ ἡ ζήτησις 
γένεται, οἷον εἴ τις ἀνελὼν τύραννον ἀξιοῖ τὴν οὐσίαν «v- 

τοῦ λαβεῖν, xal ὅτι ἐν μὲν τῷ ὅρῳ ἀτελὲς τὸ πεπραγμέ- 
γον, ἐν δὲ τῇ πραγματιχῇ τέλειον, Καὶ πρῶτός.γέ 

ἐστι" πρῶτος οὐ κατὰ φυσιχήν τινα τάξιν, ἀλλ᾽ ὡς ἔτυ- 25 
χεν αὑτοὶς “Ἑρμογένης παρέλαβεν. Τοῦτον ὁμοίως. 

2 Mon. 8. Par, 2977. μέν εἶσιν. 3 8 Par. 2926. κρίσινι 

Par. 2977. Mon. 8. φύσιν. 4 .Mon. 8. et Par. 2977. add.: 

κείσϑω δὲ καὶ τὸ διάγραμμα τοῦ σαφοῦς ἕνεκα᾽ ῥητέον δὲ τοῦ ὅρου 

τὰ εἴδη ἐπὶ παραδείγματος d ἅπαντα " ἔστι τοίνυν ἅπλου κατ᾽ αἴτη- 
σιν ὅρου παρα. S à τὸν τύραννον --- ἀκοΐσας δορυφόρος Mon. 

8. om. — 6 ὡς Mon. 8. Par. 2977. om. Post μοιχείᾳ addunt 

xai κρινόμενος φόνον. “ 
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“Ὅπερ ini τοῦ στοχασμοῦ χανταῦϑά φησιν, διπλᾶ δεῖν 
᾿ παραλαμβάνειν τὰ κεφάλαια" τὰ μὲν κατασχευαστιχὰ τῶν 

ἡμετέρων, τὰ δὲ τῶν ἐναντίων ἀνατρεπτιχά" διπλοῖς δὲ 
χρησόμεϑα μόνοις τοῖς ἀγωνιστιχοῖς" τῷ γὰρ πρός τε ἢ 

5 τῇ πηλιχότητε πῶς ἂν διπλοῖς χρησαίμεϑα" ὃ μὲν γὰρ 

διώκων αὔξειν ἐθελήσει μόνον τὸ ἔγκλημα, ὁ δὲ φεύγων 

μειοῦν, oU. γὰρ δήπου καὶ αὔξειν τὰ τοῦ ἐναντίου". ξζη- 
τεῖται δὲ, πῶς ἂν ὁ συλλογισμὸς διπλοῦς παραληφϑ εἰη" 

τὴν γὰρ τῶν διπλῶν γρείαν αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ μόνος ἀνα- 
10 πληροῖ, εἴγε τῶν ὑπὸ τοῦ διώχοντος καὶ τοῦ φεύγοντος 

προτεινομένων περιληπτιχός ἐστι" φαμὲν οὖν, ὅτι ὃ μὲν 
διώχων αὐτῷ χρῆται τὰ χοινὰ περισχοπῶν ἑκατέρῳ ἐγ- 

χλήματι, χἀντεῦϑεν ἄμφω συνάγων, ὃ δὲ φεύγων ix τοῦ 

ἐναντίου γωρίζων διὰ τῆς ἑκατέρου ἰδιότητος. Πάνυ 

15 δὲ οὗτος" τῷ τὲ διπλοῦς εἶναι, καὶ δύο. περιέχειν ἐγκλή-- 

pora, xol ὅτι κὰν τούτῳ ἀντονομάξει ὃ χρινόμενος, καὶ 
ὅτι ἕν ἐστι τὸ πεπραγμένον , xal ἕν τὸ χρινόμενον πρό- 

σωπον, δύο δὲ τὰ ξητούμενα ὀνόματα. Τοῦτο ovv τὸ 

συλληπτιχὸν δηλαδὴ χειράλαιον, ὕπερ χδφάλαιον οὐκ ὃν 
30 χεράλαιον ἁπλῶς ὀνομάξει. 

f) Τρίτος ὃ κατὰ πρόσωπα". τὸν κατὰ ἀμ- 

φισβήτησιν λέγει διπλοῦν" ἔν μὲν͵ γὰρ τοῖς κατὰ. χρίσιν 
διπλοῖς δύο μέν ἐστι πράγματα χρινόμενα, ἕν δὲ τὸ πρόσ- 

otov, ἐν δὲ τῷ κατὰ αἴτησιν διπλῷ, τουτέστι τῷ χατὰ 
85 ἀμφισβήτησιν, ἐν μὲν τὸ πρᾶγμα, δύο δὲ τὰ ἀμφισβη- 

τοῦντα πρόσωπα" οὗτος δὲ ὑποδιαιρεῖται τὸν τρόπον TOU- 
τον ἢ γὰρ ἀφ᾽ ὧν πέπραχεν αὐτὰ τὰ ἀμφισβητοῦντα 

πρόσωπα γίνεται ἡ ἀμφισβήτησις, ὡς ὁ ῥηϑεὶς ῥήτωρ 

xol ὁ δορυφόρος xal ἀφ᾽ ὧν ἕτεροι μὲν πεπράχασιν, 

30 εἰς δὲ τοὺς ἀμφισβητοῦντας καϑήκει τὸ πεπραγμένον, 

᾿ ὡς οἱ περὶ ἱερωσύνης ἀμφισβητοῦντες, ἐνταῦϑα δὲ, εἰ 

xoi δοκεῖ μηδέν τε πεπρᾶχϑαι, ἀλλὰ τῷ μὲν πέπρακται 

τὸ ἐν ἱερωσύνῃ τὸν πατέρα αὐτὸν γεννῆσαι" λείπει δὲ τὸ 
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ἰδιώτην ἀποθανεῖν, τῷ δὲ ix τοῦ ἐναντίου πέπρόχται 
μὲν τὸ τέλος, λείπει δὲ ἡ ἀρχή. Ὑπὸ. δυοῖν ἢ πεπρα- 

γμένον' οἷον 0 μὲν ἦλϑεν ὡς ἀποχτενῶν τὸν τύραν- 
vov, ὁ δὲ φεύγοντι περιπεσὼν ἀπέκτεινε, καὶ ,ἀμφισβη- 

τοῦσιε περὶ τοῦ γέρως. "eréov δὲ, ὡς ἐν τῇ op στά- 5 

σεε, μιᾶς οὔσης ἀεὶ τῆς προβολῆς τοῦ χατηγόρου, ἐν 

τούτῳ τῷ εἴδει διπλή γίνεται" χέχρηται γὰρ ταύτῃ καὶ 
o κατήγορος καὶ o: φεύγων, ἑκάτερος τὸ συγοῖσον αὐτῷ 

προβαλλόμενος, χαὶ τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως" τῇ δὲ. πηλικό- 

τητι χαὶ τῷ πρύς τι διπλοῖς. ἑκάτερος αὐτῶν χρήσεται, 10 
αὔξων μὲν τὰ οἰκεῖα, μειῶν δὲ τὰ τοῦ ἐναντίου. Ti 
γὰρ τὸ ἐξειπεῖν. 'H προβολὴ τοῦ πρώτου ὅρου" 
δεινὰ ἔπραξας ἐξειπὼν τὰ μυστηρια" ὁ ὅρος" οὐχ ἐξεῖ- 

πον, οὐ γὰρ ἐφϑεγξάμην" ὁ ἀνϑορισμὸς, καὶ μὴν κατ- 
ἐνευσας" ὁ συλλογισμὸς igov ἐρεῖ τὸ κατανεῦσαι τῷ εἰ- 45 
πεῖν. Mera δὲ τὸ πρὸς τι. xol τὰ πρὸ αὐτοῦ λοιπὰ 
χεφάλαια τὸ δεύτερον ἐμπίπτει ζήτημα ἐξ ἀντιϑέσεως, 
ἀλλ᾽ οὐχ ἀμύητος οὗτος" καὶ λοιπὸν ἀνατρέχει εἰς τὸν 

ὅρον τοῦ δευτέρου ζητήματος φάσχων" ἐχεῖνος ἐμυήϑη, 
ὃ εἰς ϑεῶν ἱερὰ φοιτήσας, ὃ παρὰ δαᾳδούχου μαϑὼν καὶ 30 
τὰ λοιπὰ ὡσαύτως" ἐν τούτῳ δὲ τῷ δευτέρῳ συμβαίνει, 
τὰ μὲν τοῦ διώχοντος κεφάλαια τοῦ φεύγοντος γίένε- 

σθαι, τὰ δὲ τοῦ φεύγοντος τοῦ διώκοντος. 
y) Πέμπτον εὐδορ' ἐν μὲν τῷ xarà Ἶ σύλληψιν 

ϑάτερον τῶν ὀνομάτων οὐχ ἐπιδέχεται. ζήτησιν" ὡμολό- 38 

γηται γὰρ, ἐνταῦϑα δὲ ἀμφότερα ἐξετάξεται, τίς τε ιὖ 
χαϑαρὸς, xal τίς ὁ ἐκ χαϑαροῦ" καὶ ἔτι ἐν μὲν τῷ 
ἀντονομάζοντι περὶ δύο ὀνομάτων 7ίνεται 5 ξήτησις, ἀλλ᾽ 
ἀντονομαζόντων" ἐν δὲ τοῖς δύο" ὅροις τὰ δύο προηγου- 

μένως ξητοῦμεν ὀνόματα" καὶ τοῦ κατηγόρου τὰ δύο ἐγ- 30 

χλήματα ἐπιφέροντος xoà τοῦ φεύγοντος περὶ ἀμφοῖν 

7 Cfr. Vol. VII. «δ. 
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ἀντιλέγοντος. Ζητητέον δὲ, πῶς ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων δι- 

πλῶν πανταχοῦ συμπλέχεσθας κελεύει τὰ ζητήματα xd 

κεφάλαιον ἀντιτιϑέναι κεφαλαίῳ, ty ὃ λόγος σφριγῶν 
εἴη" ἐνταῦϑα δὲ διαστέλλει τὰ ζητήματα" φαμὲν οὗν, 

δ ὡς. ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων φυσιχῶς ἄμφω συνεπέπλεχτο τὰ 
ζητήματα, ἔνϑεν xal τὰς ἀποδείξεις xarà συμπλοχὴν 
προάγειν ἀναγχαῖον ἐδόχει" ἐνταῦϑα δὲ χεχωρεσμένων 
φύσει τῶν ζητημάτων, καὶ οὐδὲ εἰς τὴν ἀλλήλων συν- 
τελούντων χατασχευήν" ἀφ᾽ οὗ καὶ δύο ὅροι καλοῦνται, 

40 yo μὴ ἀσάφειαν πολλὴν καὶ σύγχυσιν ποιῶμεν τὰ xt 
χωρισμένα μιγνύειν βουλόμενοι, ἰδίᾳ κατασχευάζομεεν ἔχά- 
τερον" εἰ δέ τί ἔστι τοῦ δευτέρου ζητήματος ἐν τῷ προ- 

τέρῳ δεόμενόν τινοὶ χατασχενῆς, τῷ κατ᾽ ἐπαγγελίαν 
χρησόμεϑα σγήματι" τέως μὲν αὐτὸ διαχρουύμενοι, μικρὸν 

15 δὲ ὕστερον negl αὐτοῦ λέξειν ἐπαγγελλόμενοις 

Περὶ ἀντιλήψεωρς 

a)'H δὲ ἀντίληψιερ' τὴν τέχνην ἡ ταυτότης ἐλέγ- 

χει" τὸ γὰρ μὴ διαμένον ἐπὶ τῶν αὐτῶν, ἀλλὰ νῦν μὲν 
οὕτως, νῦν δὲ ἑτέρως γινόμενον ἄτεχνον" τρία οὖν ταῦ- 

20τα χαϑ'᾽ ἑχάστην διαίρεσιν τῷ τεχνογράφῳ παρατετήρη- 
ται! ἡ τῶν χεφραλαίων ἀπαρίϑμησις, ἡ περὶ ἑκώστου 
τεχνολογία, καὶ τρίτον, ἡ τῶν εἰδῶν ἐπίσχεψις, ὅπερ ὡς 
κὰν τοῖς ἄλλοις χἀνταῦϑα ποιεῖ. - Τρίτην δὲ τὴν πρα- 
γματιχὴν ἔταξεν ἙἭ ρμογένης, τῶν στάσεων τὴν τάξιν 

25 ἀπαριϑμούμενος" νῦν δὲ τὴν ἀντίληψιν τῆς πραγματι- 
κῆς προέταξεν" ἐχεῖ μὲν γὰρ ἐκ τῆς διαιρέσεως τῶν 
Κδραλαίών ἡ πραγματικὴ ἀνέχυπτεν, ἐνταῦϑα δὲ, ἐπει- 
δὴ τῶν χεφαλαίων ἡ διαίρεσις γίνεται, πολλὴ δὲ ἡ κχοι- 
γωνία τοῦ ὅρου πρὸς τὴν ἀντίληψιν ἐν τοῖς κεφαλαίοις, 

30 μετὰ τὸν ὅρον εὐϑὺς ταύτην ἐπήγαγεν. 
β) Ἢ προβολή. Ζητητέον, * τί δήποτε ἐν τῷ 

1 Cfr. Vol. VII. c. XIX. 9. 

| 
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στοχασμῷ τὰ μὲν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ἅπερ doriv' 
ἡ προβολὴ, πέμπτην ἔλαχε τάξιν ἐν τοῖς κεφαλαίοις, ἡ 
δὲ προβολὴ πάντων προηγεῖτας τῶν χεφαλαίων" φαμὲν 
ovv, ὅτε ἐν μὲν τῷ στοχασμῳ ὅτερον μὲν τὰ πεπραγμέ- 

yOY , ἕτερον δὲ τὸ χρινόμενον καὶ τὰ πεπραγμένα ἀνεύ- 5 
ϑυνα, ὥστε τὰ ἐγκλήματα χεχωρίαϑαι τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς 
ἄχρε τέλους. ᾿ἀναγχη οὖν μετὰ τὴν διήγησιν προτεί- 
ve τὸ τοῦ ἐγχλήματος ὄνομα, οἷον ὅτι παραπρεσβείας 

αὐτὸν χρίνω ἢ ἀσεβείας" ὅπως ἃ ἐν τοῖς πεπραγμένοις 
καὶ τῇ διαιρέσεε διεξερχόμεϑα , εἰδεῖεμ οἱ δικασταὶ, ὃ τὶ 
ποτέ ἐστι τὸ ἐπαγόμενον ἔγχλημα" ἐν δὲ ταῖς Aowtaig: 

στάσεσιν αὑτῶν τῶν πεπραγμένων εὐθυνομένων, ὅταν 
τὴν διήγησιν διεξελϑάντες τὸ ἔγκλημα φράξειν δεηϑῶ- 
μεν, πάλιν ἀνάγκη τὰ σιεπραγμέναᾳ λέγειν, εἴγε συμπλέ- 

κεται τῷ ἐγχλήματι καὶ αὑτά ἐστι τὰ εὐθυνόμενα" ταῦ- 
τά δ᾽ ἐστὶ τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, & προβολὴν Ovo- 

. μάξομεν" ἔστι δὲ ἡ πρυβολή οὐ διήγησις, ἀλλὰ φάσις 
ψιλή" εἰ δὲ μὴ, δύο ἔσονται διηγήσεις, ὅπερ ἄτοπον. 
Té δὲ μόριον τοῦ δικαίου. ὥσπερ 7 ἀντίληψις P 
ato νόμου ἦ φύσεως ἢ τέχνης T τινος τῶν τοιούτων 
ἔχει τὴν ἰσχὺν, οὕτω καὶ τὸ μόριον τοῦ δικαίου ἐξ ἑνὸς 
τούτων λαμβάνεται, ὥσπερ ἐν παραγραφικοῦ μοίρᾳ" ἐπεὶ ὃ 
γὰρ ἡ ἀντίληψις ἐξουσίαν μὲν προβάλλεταε, καὶ τυρὰν- 
νιχωτέρα πὼς εἶναι δοκεῖ: τὸ δὲ ἰσχυρὸν τοῦ παντὸς λό- 
γου ἐνταῦϑα ἕστηκε, διὰ τοῦτο τὸ μόριον τοῦ δικαίου 25 

παρείληπται, ἵνα καὶ τὸ ἰσχυρὸν ἐν ἀρχὴ προβαλλώμε- 

9a, καὶ τῷ εἶναι ἁπλούστερον αὐτῷ καὶ ἀκατάσκχευον 

τὴν ἐχ τῆς ἀντιλήψεως ἀποφεύγωμεν βλάβην. Φύσιν 
δὲ ἀντιλήψεως τὸ χεφάλαιον ἔχον ᾿οὐκ ἐχλήϑη ἀντίλη- 

wie, ἐπεὶ διαβολῆς ἕνεκα προτείνεται, οὐ πᾶσαν τὴν ἐξ- 
ουσίαν προβαλλάμεγον. Διαφέρει δὲ τοῦ παραγραφικοῦ, 

2 Vol. VII. c. 

50 
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ὅτι ἐχεῖνο μὲν διαβολης μόνης ἕνεχα παραλαμβάνεταε͵ 

τοῦτο δὲ τὸ μέγιστόν ἐστε τοῦ παντὸς ἀγῶνος, καὶ ὅτε 

ἐχεῖνο μὲν ἀπό τινος λαμβάνεται τῶν περιστατιχῶν, 

τοῦτο δὲ, ἀφ᾽ ὧν xol ἡ ἀντίληψις" τὸ δὲ εἰ μὲ δεῖ ἐπεὶ 
δ τούτοις χρίνεσϑαι ἀμφιβόλως μὲν προενήνεχται" ἔστε 

δὲ ἡ ζήτησις ὡς ἀπὸ τῶν δικαστῶν, εἰ δεῖ ἐπὶ τούτοες 
χρίνεσϑαι" οὐ γὰρ ὃ φεύγων ἀμφιβόλως αὐτὸ προκομέ- 

οσει, ἀλλ᾽ ὡς ὁμολογουμένως, οὐ δεῖ κρίνεσϑαι λέγων. 
Τὸ πρόσωπον᾽ τοῖτο οἱ νεώτεροι σαφέστερον ὑνομά- 

40 ζουσιν ὁριχὸν παραγραφιχὸν ἐχ προσώπου" ὁριχὸν μὲν, 
ὅτι ὁρίξομεν" οὐδεὶς ξωγράφος δημόσια ἀδικεῖς παραγρα- 

φικὸν δὲ, ὅτι καϑάπερ τὸ μόριον τοῦ δικαίου χαὶ τοῦτο 
διαβολὴν ἔχει τοῦ ἀγῶνος" τὸ δὲ ἐκ προσώπου σαφές " 

τὴν γὰρ διαβολὴν ix τοῦ προσώπου ποιούμεϑα, ξωγρά- 
45 qov φάσχοντερ" τὸ δὲ χεφάλαιον τοῦτο ἐμπόττει, ὅταν. 

ἀσϑενὲς xol ἰδιωτιχὸν ῇ τὸ πρόσῳπον, ὡς ὃ ζωγράφος" 
ἐπὶ δὲ τῶν ἐνδόξων προσώπων 'xcl ἐν ἀρχαῖς ἐξεταζομέ-- 

νων οὐχ ἐμπίπτει, οἷον πόλεν συνεχῶς ἀφισταμένην στρα-- 
᾿ τηγὸς κατέσχαψεν" ἀπέστησαν oí σύμμαχοι, καὶ χρίνεταε 

20 δημοσίων ἀδικημάτων ; οὐ γὰρ ἕξει πὼς ἐκ τοῦ προσώπου 
παραγραφιχῷ χρήσασϑαι ὃ στρατηγός. TO μέντοι ἀπὸ 

πράγματος παραγραφιχῷ, τουτέστι τῷ μορίῳ τοῦ Ouxai- 

OU, χρήσεται. ! 
y) Ὁ ὅρος. “Ὥσπερ τὸ μόριον ? τοῦ δικαίου, oU- 

85709 xal τὸν ὅρον óguxóv παραγραφικὸν ἐκ πράγματός 
τινες ἐκάλεσαν" τὸ μὲν γὰρ μόριον τοῦ δικαίου πρὸς τὴν 
προβολὴν φερόμενον φησὶν, ὅτι ovx ἐπὶ ζωγραφίας δεῖ 
χρίνειν" τὸ δὲ ix τοῦ προσώπου παραγραφικὸν, ὅτι OU 

δημοσίων ἀδικημάτων ξωγράφον δεῖ χρίνειν᾽ τὸ δὲ ὁρε- 

30 xov, ὅτι εἰ δὲ καὶ χκρίνεταὶ ζωγράφος δημοσίων, ἀλλὰ 

᾿ς τοῦτο οὐχ ἔστι δημόσιον, : καὶ συμπλέκεται ἀλλήλοις τὰ 

5 Vol. VII. «e 

| 
! 
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τρία ταῦτα τοῦ φεύγοντος ὄντα" τὸ δὲ κεφάλαιον roũ- 

zo ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐμπίπτει" ὃ τι γὰρ ἂν ἢ τὸ ἀδί- 

xn, ἔνεστι τὸ μεῖζον ἐπινοεῖν καὶ ἐπαναβαίνοντας λέ. 

γεῖν, ὡς εἰ τόδε ἑπέποιήκειν, τότε ἂν ἀσεβείας ἐχρινό- 

μην ἢ προδοσίας " ἐνίοτε δὲ καὶ ἐλλείπει, ὅταν συγγενὲς 5 

ἢ καὶ λίαν πρόσφορον τὸ πρᾶγμα τῷ ἐπιφερομένῳ. &y- 

χκλήματι ὡς ἐπὶ τοῦ τὴν πόλιν χατασχάψαντος στρατη- 

γοῦ" οὐ γὰρ δύναιτ᾽ ἂν λέγειν, ὡς οὐκ εἴη δημόσιον 

ἀδίχημα 7 τῶν συμμάχων ἀπόστασις" χρὴ δὲ εἰδέναι, 

og ἐπειδὰν ἐμπέσῃ, μὴ ἐκ τοῦ ἐλάττονος, ἀλλὰ τοῦ μεί- 10 

ξονος πειρᾶσϑαι ἀνατρέπειν το ἔγχλημα᾽ οἷον “Αλκιβιά- 

δης χωμάξων ἐπὶ τοὺς τριαχοσίους ἐβόησεν, 5€ γενναῖοι," 

xa χρίνει αὐτὸν Κλέων ὕβρδιος" εἰ γὰρ διὰ τοῦ ἐλατε 

τονος διαλύειν πειρῷτο τὸ ἔγκλημα λέγων, τηνιχαῦτα με 

δεῖ χρίνεσϑαι ὕβρεως, ἡνίκα λοιδορήσαιμίέ τινα, ἢ δια- 156 

βάλοιμι, λαϑὸοι ἂν αὑτὸς ἑαυτὸν καταδικάζων ἐπὶ τῷ 

μείξονι" μεῖζον γὰρ δηπου τὸ ἐν χώμῳ προπηλαχίζειν 

τοῦ κοῦφα διαβάλλειν καὶ λοιδορεῖσϑαι" ἀπὸ τοῦ μείζο- 

γος οὖν zen λέγειν, ὅτι ὕβρεως χρίνειν δεῖ τὸν πληγὰς 

προστριψάμενον , τὸν χιτῶνα διαῤῥήξαντα καὶ τὰ τοι- 20 

avra. 
δ). Ἐπεται c οὖν. lloaggxs τὸν ἀνϑορισμὸν, 4 ἐπει- 

δὴ τὰ χεφάλαια πρὸς ἀπόδειξιν σπεύδει" τὰ δὲ συμπερά- 

σματα τὰς ἀποδείξεις ἔχει" εἰ οὖν ὁ συλλογισμὸς συμ- 

πέράσμά ἐστι τοῦ ἀνϑορισμοῦ , εἰχότως χυριώτερός ἐστι 35 

πρὸς τὴν χρῆσιν" χαὶ ula δὲ φύσις ἀνϑορισμοῦ xal συλ- 

λογισμοῦ" χοινὴ yao ἀμφοῖν ἡ πρὸς τὸν ὅρον μάχη, 

εἰ χαὶ διάφορος τῇ χρῆσει τῶν ἐπιχειρημάτων" ἐν μένα 

τοι τῇ ὁρικῇ στάσει καὶ τὸν ἀνϑορισμὸν παρέλαβε, προ- 

ηγσύμενα γὰρ ἣν ἐκεῖ τάδε τὰ κεφάλαία, διὸ καὶ ἐξο- 30 

δικώτερον τὴν τούτων ἐξέτασιν ἐποιήσατο. Καὶ ἐπε 

4 Vol. vi. uj. 4T | 

- 
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χειρήσϑδι" ἐπιχειρῇσεὶ δι᾿ ἐπιχειρημάτων καὶ ἐργασιῶν 

καὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰς ἀπόδειξιν συντεινόντων. Dvo- 

μη νομοϑέτου" 5 αὕτη ἐμπίπτει, ὅταν ἀπὸ νόμου 

λαμβάνηται ἡ ἀντίληψις" ἂν δὲ ἐξ ἔθους ῇ ἀντίληψις 

5 ἡ, ἀντὶ τῆς τοῦ νομοθέτου γνώμης τὴν πολιτείαν, ἐν ij 
τὸ ἔϑος, ἐξεταστέον' ἂν δ᾽ ἀπὸ φύσεως, τὴν φύσιν cU- 
T xal τὰς ἐντεῦϑεν ἀνάγχας, ὡς μηδέποτε ἀργὸν ἡμῖν 

τὸν τοῦδε τοῦ χεραλαίου γενέσϑαι τόπον. “Ἐμπίστει 

δὲ ἡ γνωμὴ τοῦ νομοϑέτου , ὥς ἐν τούτῳ᾽ γεωργὸς φι- 
10 λοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀποκηρύττει, εὑρίσκεται γὰρ νόμος 

ὁ λέγων, ἐξεῖναι τοῖς πατραᾶσιν ἀποκηρύττειν τοὺς παῖ- 

δας. Ἢ πηλικότης" ἰστέον, ὡς ἐν οἷς μὲν μὴ συμ- 
βέβηκε τὰ xaxov, οὐχέτε τοῦ χατηγόρου αὔξοντος τὸ ἔγ- 
κλημα διὰ τῆς πηλικότητος καὶ τοῦ πρὸς τι, OU σπου- 

15 δάσερ καὶ O φεύγων μειοῦν αὐτό, “Ὅπου γε οὐδὲ κχρένε- 
σϑαι ἐπὶ τούτῳ ὅϑεν ἀνέχεται, ὡς ὁ ̓ Αλκιβιάδης γρά- 

weg ἐν ἐκπώμασι τὰ περὶ “Σικελίαν" οἱ γὰρ ἐρεῖ, ὅτι 
ἔλαττον τοῦτο τοῦ προδοῦναι φρούριον" ἐν οἷς δὲ συμ- 
βέβηχέ τι, ἐν τούτοις καὶ ἡ μείωσις χώραν ἔγξι ο Ouoi- 

20 ὡς δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ πρὸς τι, ἐν οἷς μὴ ουμβέβηχέ τι ἄτο- 

πον, ὡς ἐπὶ τοῦ γεωργοῦ φιλοσοφοῦντα τὸν υἱὸν ἀπο- 
- κῃρύττοντος, ἄτοπον εἰ D διώχων παραβαλλαι τὸν φεύ- 
γοντα τῷ μεϑύοντι xoi χυβεύοντι, xoi τὰ πατρῷα χα- 

ταφαγόντι. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι τοῦ παντὸς ἀγῶνος διῃρης- 

85 μέγου xata y$ τὸ πρόσωπον καὶ τὸ πρᾶγμα, χαὶ τοῦ 

μὲν προσώπου ἐν τῷ προσώπῳ καϑεστῶτος, τοῦ δὲ πρα- 
γματος ἐν τῷ ὅρῳ, εἰκότως πρὸς ἐκεῖνα καὶ ὁ συλλογε- 
σμὸς καὶ ἡ πηλικότης᾽ καὶ τὸ πρὸς τι φέρεται, πῆ μὲν κατὰ 
τὸ πρόσωπον, πῇ δὲ χατὰ τὸ πρᾶγμα. Κατὰ μὲν οὖν 

δ0 τὸ πρόσωπον ὃ μὲν συλλογισμὸς, ὅτι οὐδὲν διαφέρει, 

. ἂν τὲ ζωγράφος ἄν τὸ στρατηγὸς ἀδικῇ" ἡ δὲ πηλικό- 

δ Vol. VII. xf. xe. 
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της,. ὅτι ὑφ᾽ ἑνὸς ἰδιώτου ἡ πόλις πᾶσα εἰς χίνδυνον 
ἐμβέβληται" τὸ δὲ πρός τι, ὅτι καὶ αἴσχιον ὑπὸ ξω- 

γράφου ταῦτα παϑεῖν ἢ στρατηγοῦ" νῦν δὲ πρὸς τῷ 

καχῶς παϑεῖν καὶ αἰσχύνην ὠφλήκαμεν᾽ xara δὲ τὸ πρᾶ- 

γμα ὁ μὲν συλλογισμὸς, ὅτι ἴσον ἐστὶν ἀδίχημα, τεῖχος δ 
καϑελεῖν, καὶ διὰ πινάκων γραφὴς τοὺς ἐμπόρους ἐλαύ- 

νειν" 5 δὲ πηλιχότης, ὅτι τῶν ἀναγκαίων σπανίζοντες 

λιμῷ τάχα ἂν navreg διαφϑαρείημεν, τὸ δὲ πρός τι, 
ὅτε μεῖζον τοῖτο τοῦ προδοῦναι τριήρεις ἢ τείχη, τὰ 
μὲν γὰρ ἴσως ἀναχτηϑεῖεν, τοῦτο δὲ αὑτὰ διαφϑείρει 10 
τὰ σάματα. Τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς" ἐπὶ γὰρ τοῖς αὐξητικοῖς 
παραλαβεῖν αὖϑις τὰ πεπραγμένα δεῖ, ἵν᾽ ἔχοιεν ἐφ᾽ 
ὅτῳ αἱ αὐξήσεις ἐρείδοιντο. Πρὸς ἃ 7 ἀντίληψις. 
ἱστέον, ὅτε τετραχῶς λαμβάνεται ἡ ἀντίληψις, κατὰ νό- 

μον, ὡς ὁ τὸν τρισαριστέα μοιχὸν ἀποχτείνας, τὸν γὰρ ya» 15 
pov φησὶ τὴν ἐξουσίαν δεδωχέναι" xarà ἔϑος, ὡς μετὰ 
τὰ ἐν Χαιρωνείᾳ Φίλιππος ἀπέστειλε πρὸς ᾿““΄ϑηναίους 
αἵρεσιν διδοὺς, ἢ τοὺς δισχιλίους λαβεῖν αἰχμαλώτους 
ἢ τοὺς χιλίους νεχροὺς ἀνελέσϑαι πρὸς ταφὴν ἔπεισε 
Ζημοσθένης ἑλέσθαι τοὺς νεχροὺς, ἀπέκτεινε «(Βίλιππος 20 

τοὺς ζῶντας, καὶ xgiveras Δημοσθένης δημοσίων ἀδὲ- 

κημάτων ὑπὸ icyivov' τὸ γὰρ παρ᾽ ᾿41ϑηναίοις ἔϑορ. 
προβαλεῖται 0 Δημοσϑένης, τὸ τοὺς βουλομένους παρ- 
ιέναν χαὶ συμβουλεύειν τὰ δοχοῦντα᾽ τρίτον τὸ κατὰ 

τέχνην, ὡς ὁ ζωγράφος" τὴν γὰρ ἐχ τῆς τέχνης ἄδειαν 5 

προβαλεῖται" τέταρτον κατὰ φύσιν, ὡς “Αἰσχίνης μετὰ 

τὰ ἐν Χαιρωνείᾳ ἕπεται Δημοσϑένει δακρύων, καὶ κρί- 

γέται ὑπ᾿ αὐτοῦ ὕβρεως, φύσις γὰρ ἀνϑρώπῳ, φησὶ, τῶν 

δαχρύων τὴν ἐξουσίαν᾽ χορηγεῖ" χρὴ δὲ τὴν ἀγτίληψιν 

᾿μὴ γυμνὼῶς χαὶ ἀναφανδὸν οὕτως εἰσφέρειν τυραννικῶς 30 

τῆς ἐξουσίας ἀντιλαμβανομένους., ἀλλὰ πλαγίως μετα 

τινος προσχήματος, χαὶ οἱονεὶ ϑεραπείας καὶ προκατα- 

στάσεως᾽ ἢ τὸν νόμον ἐγκωμιάξοντας πρότερον ὡς φι- 

͵ 

€ 
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λόνϑρωπον , ἢ τὴν πολιτείαν, ἥςπερ τὸ ἔϑος, ἢ τὴν TÉ — 

χνην ἢ τὰς τῆς φύσεως ἀνάγκας προϑεωροῦντα, xol 
οὕτω τὴν ἀντίληψιν ἐπιφέροντα. Εἰ ἐγχωροίη" δο- 
κεῖ γὰρ ἀναίσχυντον τὸ ἄντιχρυς λέγειν, ὅτι οὐκ ἔξεστι 

5 φανερᾶς οὔσης τῆς ἐξουσίας, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς ἀπὸ 

τοῦ νόμου καὶ τῆς φύσεως ἐξουσίας" ἐν δὲ τῇ ἀπὸ τοῦ 

ἔϑους καὶ τέχνης δυνατόν" ἔνστασις οὖν ἐμπίπτει ἐπὶ 
τούτου" νέος πλούσιος ὑποπτευϑεὶς τυραννήσειν τὴν ἑαυ- 
τοῦ πᾶσαν οὐσίαν κατεπόντωσε". χρίνεται βλάβης εἰς τὸ 

40 δημόσιον. ὅ | 

Περὶ τῶν εἰδῶν τῆς ἀντιλήψεως. 

Ἔν τοίνυν ταῖς τοιαύταις" ἐν γὰρ ταύταις 
ταῖς συμβεβηκός τι ἐχούσαις, ὡς φασὶ τινες, ἐλλείπει τὸ 

ὁριχὸν παραγραφικχὸν ἐχ τοῦ πράγματος, οὗ γὰρ ἕνεστι 
15 λέγειν, ὡς ἡ ἀπόστασις τῶν συμμάχων οὐχ ἔστι δημά- 

σιον ἀδίχημα. ὝΜπεστιν οὖν τὸ παραγραφιχὸν, οἷον ἐφ᾽ 

οἷς ἕτεροι πεποιήχασιν oU δεῖ μὲ χρίνεσϑαι. "loréov 
δὲ, ὅτι τοῦ παραγραφιχοῦ τούτου εἰχκαιρότατός ἔστι 
τόπος μετὰ τὴν πηλιχότητα χαὶ τὸ πρός τι, ἀχμάζοντος 

20 ἤδη τοῦ κατηγόρου ἐν ταῖς αὐξήσεσι" τὴν δὲ δύναμιν 
τοῦ κειαλαίου μαλιστα Δημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ. Κτη- 
σιφῶντος παρέστησεν, ἀντιληπτιχοῦ τινος ᾿ ἐμπεσόντος 
αὐτῷ, ἐπειδήπερ «Αἰσχίνης ἡτιᾶτο ix τῶν συμβεβηκότων 
τὴν Δημοσθένους συμβουλίαν, ὡς πολλῶν αἰτίαν τὴ πό- 

25 λεὲε συμφορῶν γενομένην, ἅπερ ἐκεῖϑεν λαβὼν 0 Ἕρμο- 
γένης τῇ τεχνολογίᾳ ἀντέϑηχε" xol μὴν xoà Θουκυδίδης 
ἐν τῇ Περικλέους δημηγορίᾳ μετὰ πολλοῦ ἀξιώματος 

παρέλαβεν αὐτὸ, καὶ yag éxei ἀντιληπτιχὸν ἢν τὸ ὅλον, 

αἰτίαν ἔχοντος Περιχλέους, “ὡς πεπειχότος τὸν δῆμον 
30 πολεμεῖν οὐχ ἐν συμφέροντι . συνέβη. γὰρ ἐντεῦϑεν δῃω- 

ϑῆναι 

6 Quae sequitur settio, inter Aldina scholia p. 626. exstat. 
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ϑῆναι τὴν γῆν" φησὶ γοῦν ἘΠ, ὑμεῖς δὲ μήτε ὑπὸ τῶν 
τοιῶνδε πολιτῶν παράγεσϑε“,. καὶ ἑξῆς" ἱστέον δὲ, ὅτι 

ἁπλῶς μὲν λέγει, ἔνϑα ἕν. πρᾶγμα ζητούμενόν ἐστι χαὶ - 

ἕν πρόσωπον. τὸ χρινόμενον᾽ διπλῶς δὲ, eda δύο πρά- 

γματα ἔχομεν xal δύο τὰς ἀντιλήψεις. δυνάμενον 5 

xai πρὸ τῶν ἄλλων" κατὰ φύσιν μὲν δεῖ προτετάχϑαι 
τῶν ἄλλων χεφαλαίων, ἀναγχαίως γὰρ ὃ κρινόμενος πρὸ“ 
τῆς ἀπολογίας διαβάλλει τὴν κατηγορίαν" ὃγνατὸν δὲ 
καὶ ἐν τῷ μέσῳ xci ἐν τῷ τέλει τεϑῆναι. Καὶ ὅλως 

ὃν ἂν τρόπον λυσιτελῇ" τὸ δὲ ἐπὶ τίσε με κρίνεις 19 
διλήμματόν ἐστι, διπλοῦ ἀνϑ᾽ ἁπλοῦ τοῦ | παραγραφικοῦ 
γενομένου. τιὲἐν ταῖς τοιαύταις" χώραν φησὶν ἔχειν 

τὸ χεφάλαιον πρὸ τοῦ ἀντιϑετιχοῦ, τουτέστι χρώματος" 

προϑεραπείᾳ γὰρ δεῖ πρότερον τὸν ἀχροατὴν ὑπαγαγέ- 
σϑαι, οἷον, ὅτε ἡγνόουν, xol οὐδεὶς ἀνθρώπων οἷδε τὸ (5 
μέλλον, καὶ τότε ἐπαγαγεῖν χρῶμα, ὃ οὐδὲν ἕτερόν ἐστι!» 
q αἰτία τοῦ πραχϑέντος" καὶ ἄλλως" ἐπειδήπερ 7] ἀντί- 
ληψις πρὸς τὸ πεπραγμένον φέρεται" ὁμοίως δὲ καὶ ἡ 
ἀντίϑεσις ρῶμα ἐστι τοῦ πεπραγμένου, οἷον ἔξεστί μοι 
πρᾶξαι, Ὁ ἂν βούλωμαι" ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῶν ἐμπόρων 20 

τοῦτο πεποίηχα, ἐδοχοῦμεν ἂν περὶ τοῦ πεπραγμένου 
μόνοῦ ἀπολογεῖσϑαι δύνασϑαι, περὶ δὲ τοῦ ἀποβεβηκό- 

τος, τουτέστι τὸ μὴ καταίρειν τοὺς ἐμπόρους, οὐδέν" εἰ-" 

χύτως οὖν μεταξὺ τοῦ ἀντιληπτικοῦ χαὶ. τοῦ ἀντιϑετι- 

χοῦ τίϑησι τὸ συγγνωμονικὸν, ὅπερ «ἀπολογίαν ἔχει τοῦ 55 

ἀποβεβηκχότος " οὔ μόνῃ δὲ αὕτη χώρα τοῦ συγγνωμονικοῦ, 

ἀλλὰ τεϑείη ἂν xol ἀλλαχοῦ κατ᾽ οἰχονομίαν τινὰ, καὶ 

ἔνϑα ἂν δέον εἶναι δόξῃ τῷ ῥήτορι" φασὶ δὲ, πῶς τοῦ 
συγγνῳμονιχοῦ τῇ ἀντιϑετιχῇ περμεχομένου πάλιν ἰδίᾳ 
φησὶ͵ πρὸ τοῦ ἀντιϑετιχοῦ τὸ συγγνωμονικὸν πίπτειν; καί 30 

φάμεν, ὡς ἕτερον μὲν τὸ ἐν τῇ ἀντιϑέσει gvyyvougn- 

L7 

1 Thuc. II. 64. cfr. Vol. IV. p. 635. Vol, VIL, c. XX. f. ine, 
A Aetor. v. . 21 
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xóv, ἕτερον δὲ τὸ ἰδίᾳ ταττόμεγον’ ἡ μὲν γὰρ. ἀντίϑε- 
σις πρὸς τὸ πεπραγμένον φέρεται" τὸ δὲ συγγνωμονικὸν, 

ὡς εἴρηται , ὑπὲρ τοῦ ἀποβεβηκχότος ἐστί" xoi ὅτι ἡ μὲν 

ἀντίϑεσιρ ἀεὶ ἐμπίπτει. τῇ ἀντιλήψει , τὸ δὲ σογγνωμο- 

b νιχὸν οὐχ ἐμπίπτει, εἰ μὴ ὅταν "περί τινος ἀποβεβηκό- 

τος 17] κρίσις ῇ.. Ἔτι φασὶν , ὅτε ἀντιστατιχοῦ 3 ἐμ- 

πίπτοντος τοῦ ἀντιϑετιχοῦ οὐ δύναται. ἐμπίπτειν τὸ συγ- 

γνωμονικὸν, τὸ μὲν γὰρ ἑκούσιον, τὸ δὲ ἀκούσιον ἀπο- 

φαίνει" τὸ πεπραγμένον" ἀλλα φαμεν, ὅτε δυνατὸν καὶ 
40 ἀμφότερα ἐμπίπτειν, ov γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ φέρονταε, 

ἀλλὰ τὸ μὲν ἀντιστατιχὸν πρὸς τὸ πεπραγμένον, τὸ δὲ 
. συγγνωμονιχὸν, ὡς εἴρητὰι, πρὸς τὸ ἀποβεβηχός " οὐδὲν 
οὖν ἄτοπον γινώσχειν καὶ ἑχούσιον εἶναι λέγειν τὸ πε- 
πραγμένον, ἀγνοεῖν δὲ καὶ ἀκούσιον εἶναι τὸ ἀποβεβη- 

45 xóc. Totéov δὲ, ὅτε συγγνωμονικοῦ τοῦ ἀντιϑετιχοῦ 
ἐμπίπτοντος οὐχ ἐμπίπτει τὸ συγγνωμονικόν" ἡ γὰρ συγ- 
γνώμη ἢ ἐξ ἀγνοίας γίνεται, ἢ à βιαίον πάϑους" εἰ μὲν 
οὖν ἄγνοιαν πρόβαλεῖται, περιττὸν τὸ ἕτερον συγγνω- 
μονιχόν". ὁ γὰρ τὰ παρόντα φάσχων ἀγνοεῖν πολλᾷ 

30 μάλλον ἔμφασιν δίδωσιν, ὅτι τὸ μέλλον ἠγνόησεν" εἰ 
δὲ ἔχ τινος πάϑους βιασϑῆναι λέγει, οἷον ἔρωτος 7 

ϑυμοῦ, πολλῷ μᾶλλον οὐ δυνήσεται χρήσασϑαι τῷ συγ-- 
γνωμονιχῷ" λέγων γὰρ Ort ηγνόησα τὸ μέλλον, ἔμφασιν 
δίδωσιν, ὡς εἰ ἄρα ἢδει τὸ μέλλον, οὐχ ἂν ἐποίει * ἀλ- 

20 λὰ τοῦτο λέγειν ἀδύνατον" εἰ ydg ἀνάγκη ἐστὶν ἡ βια-- 
σαμένῃ ποιεῖν, δῆλον ὅτε πάντως ἐποίει, xol οὐκ ἣν ἐν 
αὐτῷ ποιῆσαι καὶ μή. "Eri φασὶν, ὅτι βλάπτειν δοκεῖ τὸν 
κεχρημένον αὐτῷ τὸ συγγνωμονιχὸν, ὡς ἐξ ἀπορίας δὲ- 
χαιολογιῶν ἐπ᾽ αὐτὸ λαταφρεύγοντα, ὕπερ ovx ἐπιστή.. 

. 80 uovog ἀλλ᾽ εὐήϑους τεχμήριον. Παραμυϑησόμεϑα οὖν 
τὸ τοιοῦτον, ἐπὶ τὸ χαϑόλου τὸν λόγον ἀνάγοντες, ὅτε 

2 Cod, ἀντιστρατικοῦ, 
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τὴν ἀνθρωπείαν ὑπερβαΐνει φύσιν ἡ γνῶσις τῶν usà- 
λόνγτων, xol ὅτε ϑείας φύσεως τὸ προειδέναε τὸ μέλλον" 

ἢ xoà ὡς «Αϊσχίνης οὐ προφανῶς λέγων, ὅτι ἡγνόησα, 
ἑτέροις εὐσχήμοις ὀνόμασι τοῦτο δηλοῖ, φησὶ γὰρ, ὅτε 
ἃ ἤκουσα, ταῦτα ἀπήγγειλα, ἅπερ ἀχήχοα, ταῦτα εἶπον" B 
μεταχειριδῖται δέ" xol yap? 0 δημοσϑένης μετὰ πολλοῦ 

ἀξιώματος αὐτὸ παρέϑετο ἐν τῷ * περὶ ὀτεφανου" οὗ 
γὰρ ἡγνοηχέναε τὸ μέλλον ὡμολόγησεν,, οὔτε εἰς Ovy- 
γνώμην κατέφυγδ, ταπεινὸν γὰρ,. ἀλλὰ τὸ δαιμόνιον. 

ἤτιάσατο.ὅ Κρατῆσαι, φησὶ, συνέβη Φίλιππον 7. τῇ μά- 10 
yn, ἐν γὰρ τῷ ϑεῷ τὸ τούτου τέλος ἥν, ovx ἐν ἐμοὶ, 
χαὶ μετὰ πολλὰ τὸ ἀντιϑετιχόν" ὅτι τῇ πόλει συνέφερε 
μετὰ. Θηβαίων ἄρασϑαι τὸν ἀγῶνα, καὶ à» Βοιωτίᾳ . 
πόῤῥω τῆς πόλεως γίνεσϑαι 9 cw μάχην ἢ ἐν τῇ 
rra. | 15 

Περὶ τῶν διπλῶν ἀντιλήψεων. 

Τῶν δ᾽ «v διπλῶν" φασί τινες, ὡς εἰ διπλῆν xo- 
λοῦμεν ἀντίληψιν τὴν δύο" ἔχουσαν ἀντιλήψεις, ἀνάγκη 
xol τὴν τρεῖς ἔχουσαν τριπλὴν καλεῖσϑαι, καὶ ἐφεξῆς" 
φαμὲν ovy, ὅτι τὸ παρὰ τὸ ἁπλοῦν πᾶν χοινῷ ὁνόμαξι 20 
διπλοῦν λέγε ται, χἂν ὁσαπλοῦν ἢ 1i» ὥσπερ φαμὲν δίπλω- 

σιν τὸ ἱμάτιον, καίῖοε πολλῶν πτυχῶν 7ινομένων ἐν 

τῇ τούτου διπλιύσει.. Ἔστι δὲ ἄλλα" εὑρίσχεται γὰρ | 
ἕτερος τρύπος, τὸ κρίνεσϑαΐ τινα ἐφ᾽ οἷς μὴ πεποίηχεν, 
οἷον ζωγράφος μηδέποτε γράφων 'ϑεοὺς᾽ κρίνεται ἀσεε 25 

βείας" ὡσαύτως καὶ ζωγράφος, tig, πάντα τὰ ἐν Μαρα- 

Dv γράψας, τὸν Πᾶνα οὐχ ἐποίησε συμμαχοῦντα τοῖς 

᾿Αϑηναίοις, καὶ χρίνεται ἀσεβείας. 
— —— 

'$ Eadem hahet Vol. VII. in schol, minoribus. 4 ἐν 

τῷ περὲ στεφ. Vol. VII, om. — 5. Vol, VIL οὔτε. 6 Par, 

2977. ἠτήσατο. — pro cor. p. 292. 7 Par. 2977, Φιλίππῳ. 
id, τῷ ante 9sp om, —— S8 Per. 2977. γενέσϑαι.. 

' 21.. 
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Περὶ τῶν ἀντιϑετιχῶν, 

a). Ai ἀντιϑετικαί" προσηχόντωςρ ὃ τεχνογράφος 
αἰσϑόμενος τῆς τῶν κεφαλαίων χοινωνίας συνῆψε τῇ 

ἀντιλήψει τὰς ἀντιϑετιχὰς, τέως τὸν περὶ τῆς πραγμα-- 
δ rene λόγον ἀναβαλλόμενος. Πρεπόντως δὲ ἁπάσας συν- 

ήγαγε τὰς ἀντιϑετιχὰς, χαὶ κοινῇ τὸν περὶ αὐτῶν Ào— 

γον ἀπέδωχεν" ἑνὸς γὰρ ὄντος τοῦ παραλλάττοντος xt- 

φαλαίου, καϑ' ἑκίστην τῶν τεσσάρων τούτων στάσεων 

τοῦ ἑκάστης τῆς στάσεως ἰδίου χαὶ ὁμωνύμου, περίεργον | 
10 ἣν περὶ ἑκάστης τὰ αὐτὰ ἐχτιϑέναι κεφάλαια" οὕτω δὲ 

χαὶ ἡ ἀντινομία, καὶ ἡ κατὰ ῥητὸν καὶ διάνοιαν στά- 
σις μίαν λαμβάνουσι διαίρεσιν, ἑνὶ κεφαλαίῳ διοριζόμε--: 

. yat." Ἰστέον δὲ, ὡς ἀπὸ τοῦ πάντη ἀτελοῦς ὃ Ττεχνιχὸς 
ἀρξάμενος ἐπὶ τὰ τελεώτερα κατὰ :μέρος προβαίνει" ὃ 

15 μὲν γὰρ στοχασμὸς πάντη ἀτελὴς, ὃ δὲ ἢ ὅρος ἐξ ἡμισείας 

ἀτελής" ἢ δὲ ἀντίληψις τελεία μὲν, περὶ δὲ τῆς ποιο- 

τητος ἔγχεὶ τὴν ζήτησιν, πότερον ἀδίχημα τὸ πραχϑὲν 

ἢ οὔ" ἐν δὲ τῇ ἀντιϑέσει ὡμολόγηται καὶ αὐτὴ ἡ ποιό-- 
της ἀντιτίϑεται δέ τε ἔξωϑεν, καὶ ἄλλως" αἱ μὲν προῤ-- 

, 20 ῥηϑεῖσαι στάσεις κατὰ μάχην καὶ ἔνστασιν τὴν ὅλην 
ἔχουσιν ἀμφισβήτησιν, αὐτῇ γὰρ ἐνίσταται ὁ φεύγων TH 

TOU κατηγόρου φωνῇ, ἡ δὲ ἀντίϑεσις χατὰ ἀντιπαράστα-- 

σιν γίνεται" ὃ γὰρ φεύγων δέχεται μὲν τὸ ἐπιφερόμενον 
ὑπὸ τοῦ διώχοντος, ἔξωϑεν δέ τι ἀντιπαρίστησιν αὑτῷ. 

35 Πρώτην δὲ τὴν ἀντίστασιν παρέλαβεν εἰχότως" καὶ γὰρ 
ταύτῃ μόνῃ τῶν ἀντιϑετιχῶν ἀγαϑόν τι ἀποβέβηκε" διὸ 
καὶ μείζων ἡ παῤῥησία" κατὰ τοῦτο δὴ xci προτέτακται" 

. τῶν δὲ λοιπῶν τριῶν μίαν ἐχουσῶν φύσιν, τὸ ἐφ᾽ ἕτερον 
μεϑιστᾷν τὴν αἰτίαν, πρότερόν ἐστι τὸ ἀντέγχλ nuo, διὰ 

80 τὸ εἰς αὐτὸν τὸν πεπονϑότα μεταφέρειν τὴν αἰτίαν, xal 
ovx εἴς τι τῶν ἔξωϑεν" πάλιν δὲ ἡ μετάστασιβ προτέ- 

ταχτὰι τῆς συγγνώμης, διὰ τὸ τὴν μὲν εἰς ὑπεύϑυνον 
ἀναπέμπειν τὴν αἰτίαν, τὴν δὲ εἰς ἀνεύϑύνον. καὶ χρίσιν 
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« 
οὐχ ὑφιστάμενον" xai Ert πασῶν προηγεῖται ἡ ἀντίστα- 
σις, εἴγε τὸ ἐφ᾽ ἑαυτὴν ἄγειν τὴν ὕλην αἰτίαν πολὺ xv- 
ριώτερον, ἢ εἴς τι ἔξωϑεν. 

f) Ἡ προβολη" διαφέρει αὕτη τῶν ἄλλὼν προ- 
βολῶν, χαϑὸ μηδὲ ὅλως ἐστὶν αὐξητιχὴ ἐκείνων εἰ καὶ ὅ 
πεφεισμένως αλλ᾽ οὖν αὐξητικῶν οὐσῶν" ἡ δὲ αὔξησις 

ἐνταῦϑα ἐν τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλου. Τῷ δρικῷ" 
τὸ ὁριχὸν ἐμπίπτει, ὅταν ἀτελοῦς ὄντος τοῦ πεπραγμέ- 
vov τὴν ἰδιότητα ζητῶμεν, 7] τελείου ὄντος τῷ ἀνευϑύνῳ 
ἰσχυριζώμεϑα" ἔνϑα δὲ τέλειον xo ὑπεύϑυνον, ἂν μὲν 10 

ἰδιωτικὸν ἢ τὸ πεπραγμένον, οὐκ ἐμπίπτει, καὶ inl τού- 
τῶν οὗ πάντων, ἀλλ᾽ ὅταν οὗ σφόδρα λυμαίνηται τῇ πό- 
λει τὸ ἀδίκημα" ἐπὶ γὰρ τοῦ ῥήτορος τοῦ ἐπιτάφιον εἰ-" 
πόντος τῶν πολεμίων xol ἀφεϑέντος ἐμπίπτει. ἱστέον -. 

δὲ, ὅτι ἐχλεῖπον ἀπὸ τοῦ φεύγογτος ἐχλείπει, εἰσάγεται 15 
δὲ ἀπὸ τοῦ κατηγόρου" οἷον τοῖς μὲν ἄλλοις, ὅσοι δή- 
more ἠδίχησαν, ἔξεστιν εἰπεῖν, ὡς οὐ μόνον δημόσιον᾽ 

ἀδίκημα τὸ γεγονόρ᾽ τοῦτο δὲ ὡμολόγηται, ὅτε δημόσιον" 
Καϑάπερ καὶ ἐν τῇ ἀντελήψει" δύο. ὁρικὰ ἐν τῇ 

ἀντιλήψει παρελάβομεν" ἕτερον μὲν ἀπὸ τοῦ πράγματος, 20 

ἕτερον. δὲ ἀπὸ τοῦ προσώπου" ἐνταῦϑα. τοίνυν τὸ ὄρι- 

χὸν τὸ ἀπὸ τοῦ πράγματος λέγει" τὸ γὰρ ἀπὸ προσώ-᾿ 

που «ἐν ἀντιϑέσει, οὐδέποτε γώραν ἔχει" εἰπὼν δὲ χαϑά- - 
περ ἐν ἀντιλήψει, ἀντιδιαστέλλει αὐτὸ πρὸς τὴν ἐν ὅρῳ χρῆ- 

σιν" ἐχεῖ γὰρ περὶ ἰδιότητος οὔσης τῆς ζητήσεως Ovvexti- 25 

χώτατον τὸ κεφαλαϊόν ἐστιν᾽ ἐν δὲ τῇ ἀντιλήψει ἅτε τε- 
λείου ὄντος τοῦ πεπραγμένου παραγραφιχοῦ χώραν ἔχει. 

y) Καὶ μετὰ τὴν αὔξησιν" τουτέστι μετὰ τὴν 
πηλικότητα xol τὸ πρός ru εἰ δὲ μὴ ἐμπίπτει τὸ OpixÓv, 
εὐθὺς μετὰ τὴν προβολὴν συνάψομεν τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε 50 
τέλους" ἐν μὲν τῇ προβολῇ ὥσπερ προτάσεις τιϑέντες, 
ἐνταῦϑα δὲ τὰς χατασχευὰς συνάπτοντες QU διηγηματε- 

κὰς, ἀλλ᾽ εἰς ἕχαστον ἐπιχειροῦντες" ὅταν δὲ λέγῃ, τὰ 
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án ἀρχῆς ἄχρι τέλους ταὐτὰ εἶναι τῇ προβολῇ, σαφὲς 
"ὅτι χατὰ τὴν ὕλην ἀλλ᾽ οὗ τὴν μεταχείρισιν. τῶν xepa- 
λαίων οἷδε τὴν ταυτότητα μέα μὲν γὰρ αὑτῶν ἡ ὕλη, 
τὰ περιστατιχά" διάφορος δὲ ἡ χρῆσιφ᾽ τὰ μὲν γὰρ ἀπο- 

δ δειχτιχῶς, ἡ δὲ προβολὴ αὐξητιχῶς πρόεισιν. Πρὸς ἃ 
" τῇ διανοίᾳ" «τοῦτο γὰρ ἡμῖν χαϑολιχὸν ἔστω παρ- 

ἀγγελμα , ὡς τῶν πραγμάτων τὰ τε ὑφ. ἡμῶν χαχῶς 

πεπρᾶχϑαι δοχοῦντα διὰ τῆς γνώμης χρὴ συνιστᾷν, vc 

τε ἔνδοξα τῶν ἐναντίων τῇ γνώμῃ διαβάλλειν" διάνοιαν 
10 δὲ ἐνταῦϑα λέγει τοῦ. φεύγοντος" παραληπτέον δὲ ταύ- 
τὴν κατὰ τρύπους ὀχτώ "ἢ παράδειγμα δὲ ὁ στρατηγὸς ὃ 
τὸν λιμένα χώσας xal νενικηχὼς τὴν ναυμαχίαν, τῶν 
στρατιωτῶν ov δυναμένων καταφεύγειν εἰς αὐτόν" πρῶ- 

τον» μὲν διηγηματιχῶς, c ὅτι βουλευομένῳ Ἶ μοι, τίνα τρό- 

4b πὸν ἂν χρατήσαιμι τῶν πολεμίων, τοῦτο μόνον ἀξιό- 
'4osov ἐφάνη πρὸς τὴν γίχην στρατήγημα" δεύτερον 2x 

τὴς διανοίας τῶν διχαστῶν, ὅτι xol ὑμᾶς ἄξιον ivÓv- 

μηϑῆναι τὰ τηνικαῦτα περιεστῶτα, ὡς οὐχ ἐνῆν ἄλλως 
νικᾷν" τρίτον éx τοῦ ἀνελεῖν τὰς ὑποψίας, ὅτε οὗ χατα- 

40 προδοῦναι βουλόμενος τὰ κοινά" τέταρταν ἐχ ToU πι- 
στώσασϑαι τὴν οἰχείαν διάνοιαν ἐκ τῆς κατὰ τὸ πρόσω- 
πον ποιότητος, ὅτι ἀναγκαίως εἶχέ μοι τὸ X0) συμφέ- 
gov ἐλέσϑαι στρατηγῷ ὄντι" πέμπτον ἀπὸ τῆς κρίσεως 
τῶν διχαζόντων, ὅτι καὶ ὑμεῖς οὐχ ἄλλην γνώμην etcol 

48 ἐμοῦ ἔχοντες, ἀλλ᾽ εὔνουν μξ τῇ πόλει ἐπιστάμενοι στρα- 

τηγὸν ἐχειροτονήσατε" ἕχτον ἀπὸ παραδειγμάτων, ὅτε 
καὶ τὸν ἔμπροσϑεν χρόνον εὔνους ὧν ὑμῖν χρήματα εἰσέ- 
φερον xoi προεκινδύνευον. τῆς πόλεως" ἔβδομον ἐκ τοῦ 

ἐναντίον χατὰ πιϑανὴν ἀπολογίαν, ὅτι xol μὴν & προ- 
10 διδόναι τὰ χοινὰ ἐβουλόμην, οὐκ ἂν οὕτως ἐποίουν" ὕγ- 

δοον κατὰ τὸ ἀναγχαῖον, ὅτι οὐδ᾽ ἐνῆν ἄλλως βοηϑῆσαι 
τοῖς πρά;'μασινο 

εὖ 
4 Cod. βουλομένῳ. ᾿᾿ ' 
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δ) Καὶ τόπον ἐρεῖ" τῷ καϑόλου ἐπιχειρήματε 

βεβαεώσεε τὸ ἔγκλημα " ἀνήρηται γὰρ τὸ φορτιχὸν τῆς 
χαταδρομῆς τῷ μὴ κατὰ τοῦ ἑαυτοῦ παιδὸς, ἀλλὰ. 'κατὰ 
παντὸς πόρνου τὸν ἀριστέα. διαλέγεσϑαι. E» πάσῃ γὰρ. 

ἀντιϑέσει δεύτερον τὸ ἀντιστατιχὸν ἐν τῷ ἀντεγκλήματι 9 

τέϑεικεν * οὐ γὰρ προφανές ἐστι τὸ εὐεργέτημα ἐνταῦϑα, 
καϑάπερ ἐν τῇ ἀντιστάσει" ἐκ πρώτης οὖν εἰσάγων αὖτ 
τὸ ἀσϑενέστερος εἰς ἀπολογίαν ἐτύγχανεν. Ἔρεϊ δέτι 
καὶ ἀντιστατιχόν" φησὶν ὁ Μητροφάνης, ἐπισυμ- 

πλέχεσθαε μὲν ἀλλήλαις τὰς ἀντιϑετιχὰς, ὡς ὃ τεχνιχός 40 

φησιν, ἐπὶ μέντοι ἀντιστάσεως ἀντεγχληματικὸν οὐχ ἐύ- 

ρἰσκεσϑαι" ἢ yap περὶ ἄψυχον γέγονε τὸ ἀδίχημα, wg 

ἐπὶ τοῦ τὼν λιμένα χώσαντος, ἢ περὶ ἄλογον ζῶον, οἷον 

ἵππος ἐξέφερεν εἰς τοὺς πολεμίους ἀναβάτην" τῶν συ-. 
στρατιωτῶν τις βαλὼν ἀπέχτοινς τὸν ἵππον. xol χρίνεται 15 
ὑπὸ τοῦ δεσπότου βλαβης" πῆ: δὲ οὔτε εἰς ἄψυχον, οὔτε 
εἰς ἄλογον, ἀλλὰ xarà περίστασιν μὴ προσιέμενον. τὸ 
ἀντεγχληματικόν " οἷον τύραγνος ἤτησεν ix πόλεως ἀστυ- 
γείτονος μειράχιον wpaiov, πόλεμον ἀπειλῶν εἰ μὴ λα- 

“ , 4 , € , —- ^ 

βοι" προσήχατο τὸν πόλεμον ἡ πόλις" πολιορχοῦντος rov 20. 

τυράννου τὴν πύλιν ὁ πατὴρ ἀποχτείνας τὸ μειράχιον 
ἀπὸ τῶν τειχῶν ἔῤῥιψεν" ἀνέζευξαν οἱ πολέμιοι καὶ κρί- 
veras ὃ πατὴρ φόνου" ἐν τούτοις γὰρ οὔτε τῷ λιμένε 
οὔτε τῷ ἵππῳ ἀντεγκαλέσει τις ὡς ἀξίοις, τῷ μὲν χω- 
σθῆναι, τῷ δὲ ἀποχτανϑῆναι: τὸ μὲν γὰρ ἄψυχον, 35 
τὸ δ᾽ ἄλογον" οὔτε τῷ μειρακίῳ, οὐδὲν γὰρ ἠδίκησε χα- ΄ 
λὸν ὄν. Ὅλως τὸ πᾶσαι" OU γὰρ μόνον σύνδυο ἀλ- 
λήλαις ἐπιπλέχονται, αλλ σϑ'᾽ ὅτε χαὺ πλείους" οἷον 

ψγόμος γύχτωρ μὴ ἀνοίγεσθαι τὰς πύλας" αἰχμαλώτους 

νυχτὸς ἀποδράντας ἐχ τῶν πολεμίων χαὶ καταφυγόντας 80 

ἐπὶ τὸ τεῖχος ὁ στρατηγὸς οὐχ εἰρδέχεται" εἶτα τῶν πο- 
λεμίων ἐπιχαταλαβόντων xoi διαχρησαμένων αὑτοὺς χρί- 
ver&t δημοσίων ἀδιχημάτων" τρία γὰρ ἐνταυϑοῖ ἐμ- 
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, πέπτωχε᾽ τὸ μεταστατιχὸν μεταφέρον τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὸν 
γύμον" τὸ ἀντιστατιχὸν, ὅτε ἐπειςέδραμον ἂν οἱ πολέμιοι" 

τὸ συγγνωμονικὸν, ὅτι τὸ συμβησόμενον ἡγνόουν. Ἔν- 
τεῦϑεν ? ἀπορεῖται, τίνος ἂν εἴη στάσεως τὸ ξήτημα, 

s τοσούτων ἐμπεπτωχότων, ὥστε χαὶ τὸν ᾿“Φρποχρατίωνα 

ὑπ᾽ ἀπορίας: τεσσαρερχαιδεκάτην στάσιν τοῦτ᾽ εἶναι λε- 
γειν" τῷ δ᾽ ovx ἐχρὴν παραλύειν. δηλονότι τὸν ὑπὸ. τῶν 
παλαιῶν παραδοϑέντα τῶν στάσεων ἀριϑμὸν, ἀλλ᾽ ἐν 
τοῖς τοιούτοις ἀναιροῦντας δεῖ τῶν ἐμπεπτωχότων ἀντι- 

ι0 ϑετιχῶν ἕχαστον, ὅπερ ἂν εὕρφρωμὲν ἐκ τοῦ ἀναιρεῖσϑαε 

λυποῦν τὴν ἀπολογίαν, τοῦτό τὸ νομίζειν ἰσχυρότερον, 
καὶ τὴν στάσιν ἀπὸ τούτου λαμβάνειν, τὰ Ó' ἄλλα κε- 
φαλαίων πληροῦν τόπον, οἷον ἐπὶ τοῦ μὴ ἀνοίξαντος τὰς 
πύλας τοῖς ἀποδρᾶσιν, "4v τὸ συγγνωμονικὸν ἀνέλωμεν, 

15 ἰσχυρὰ μένει τὰ τῆς ἀπολογίας, ἂν δὲ καὶ τὸ ἀντιστατι-- 

κὸν, ἰσχυρὰ πάλιν μένει" ἂν δὲ τὸ μεταστατικχὸν, τὸ πᾶν 

ἔφϑαρται, μὴ γὰρ μεταφέροντες τὴν αἰτίαν ἐπὶ τὸν vó- 

μον εὐϑὺς ὁρῶμεν ὅλην τὴν ἀπολογίαν χωλεύφυσαν, ὥστε 

μεταστάσεώς ἐστι" χαὶ ἄλλως" κατὰ. τὸν ἐν τῇ διανοίᾳ 

20 τοῦ φεύγοντος ὕγδοον τρόπον τὸν ἀπὸ τοῦ ἀναγκαίου, 

οἷον ὅτι οὐδὲ ἄλλως ἐνὴν γενέσθαι" δοκεῖ οὖν ὡσπερ τις 

ἐρώτησις, x τῶν δικαστικῶν φέρεσθϑαι᾽ καὶ πῶς ἄλλωρ 

οὐχ' ἐνῆν; εἶτα ix τῆς ἀντιϑέσεως U ἀπάντησις, καὶ ὅπερ 

"ἂν μᾶλλον. ̓ ἁρμόσῃ πρὸς "τὴν ἐρώτησιν, πρῶτον εὐθὺς 

35 ἐχδραμὸν, ἀπ᾿ ἐκχείνου χαρακχτηριοῦμεν τὴν στάσιν᾽ προ- 

ἐχδραμεῖται δὲ πάντως τὸ ἰσχυῤότερον. Ζητοῦσι δέ τι- 

yeg,, τίνι διαφέρουσιν αἱ ἀντιϑετικαὶ στάσεις τῶν ὁμω- 

γύμων αὑτῶν χεφαλαίων' διαφέρει τοίνυν τὸ μὲν ἀντι-- 

στατικὸν τῆς ἀντιστάσεως, ὅτι οὐ μόνον ταῖς ἀντιστα- 

80 τίχαῖς ἁπάσαις συμπλέχεται, ἀλλὰ χαὶ στοχασμῷ καὶ 

ἀντιλήψει" στοχασμῷ μὲν, οἷον νέος πλούσιος πολέμου 

3 Vol. VIL x5. . 
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καταλαβόντος τὴν. πόλιν χιλίους ὁπλίσας τῶν ἑαυτοῦ ἐπ- 
εξῆλϑε τοῖς πολεμίοις, καὶ νικήσας χρίνεται τυραννίδος 
ἐπιϑέσεως " ἀντιλήψεως δὲ, ὡς ἐπὶ τοῦ ζωγράφου τοῦ. 

τὰ ναυάγια γράψαντος" ἐροῦσι γὰρ χαὶ ἀμφότεῤοι, ἀν- 
τιστατιχόν" ἔτι διαφέρει, ὅτι ἐν μὲν τῇ ἀντιστάσει ὦμο- 

λόγηται καὶ τὸ ἀδίκημω καὶ τὸ εὐεργέτημα, οἷον τό τὸ 

τὸν λιμένα χῶσαι καὶ τὸ νιχῆσαε᾽ ἐν δὲ τῷ ἀντιστατικῷ 

ϑαάτερον πάντως, ἀμφισβητεῖται" τὸ μὲν γὰῤ νενικηχέναι | 

τοὺς πολεμίους τουτέστι τὸ εὐεργέτημα ὡμολόγηται, τὸ 

δὲ εἰ τυραννήσει τὸ ἀδίχημα ἀμφιβάλλεται" xol αὖ ix 10 

τοῦ ἐναντίου" τὸ μὲν ἀδίκημα τὸ μὴ καταίρειν τοὺς ἐμ-᾿ 

πόρους. δηλον, τὸ δὲ εὐεργέτημα, εἰ ἐπ᾽ «φελείᾳ ἐγένετο, 

ἀμφισβητεῖται, ὥσπερ χαὶ ἐπὶ τοῦ ἐν τῷ ἀντεγκλήματε 

ἀντιστατεχοῦ, εἰ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τὸν πορνεύοντα παῖδα ἂν- 

εἴλεν, ἀμφισβητεῖται" ὁ μέντοι φόνος ὁμολογούμενος" 15 

ἐπεὶ δὲ xal ἐν τῷ ῥητῷ καὶ τὴ διανοίᾳ καὶ ἀδίχημα 

xci εἐδεργέτημα εὕρηται, χαὶ δοχεῖ πως 7 αὑτὴ στάσις 

εἶναι τῇ ἀντιστάσει, ῥητέον καὶ τὴν τούτων διαφορὰν, 

ὅτι ἐν μὲν τῷ ῥητῷ καὶ τῇ διανοίᾳ àx νόμου τινὸς ὧρ- 

μηται τὸ ἀδίχημα, οὗ ἀναιρουμένου πᾶσα ἢ ζήτησις 20 

διαφϑείρεται" ἐν δὲ τῇ ἀντιστάσει κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ 
ἀδίκημα, χἂν νόμος προσῇ, ὥστε xol ἀναιρουμένου τοῦ 

γόμου μένειν ἔτι τὴν ζήτησιν, τῇ φύσει γινωσχομένου 

τοῦ ἀδικήματος" οἷον νόμος, . τῆς ἱερᾶς ὕλης μὴ ἅπτε- 

σϑαι" στρατηγὸς ἐπιϑέντων ? τὴ πόλει κατὰ ϑάλατταν 25 

πολεμίων τεμὼν τὴν ἱερὰν ὕλην ἐναυπηγήσατο, καὶ vav- 

μαχήσας ἐνίκησε, λαὶ μετὰ τὴν νίχην χρίνεται ἀσεβείας. 
χἂν γὰρ ἀνέλῃς τὸν κωλύοντα νόμον, οὐδὲν λυμανεῖται 
τῷ ξητήματι" μένει γὰρ ἔτι ἀδίχημα φαινόμενον ἢ τῆς 
ἑερᾶς ὕλης τομή" τὸ δὲ ἀντέγχλημα διαφέρει τοῦ av- 80 

τεγχληματικοῦ χεφαλαίου καὶ ἀντεγχληματικοῦ στοχασμοῦ, 

3 Cod, ἐπιτεϑέντων. 
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ὅτι τὸ μὲν ἀντέγχλημα ὁμολογούμενα ἑκάτερα τὰ ἐγχλή- 

ματα ἔχει, τό τε ὑπὸ τοῦ φεύγοντος xal τὸ ὑπὼ τοῦ 

διώχοντος᾽ καὶ γὰρ ὅτε ἀνεῖλεν ὡμολόγηται, καὶ ὅτε πορ- 

ψεύοντα᾽ τὸ δὲ ἀντεγχληματικχὸν χεφάλαιον οὖχ οὕτως" 

5 τὸ γὰρ ὑπὸ τοῦ φεύγοντος προβαλλόμενον ἔγκλημα πάν- 

τως ἔχειν τι ἐϑέλει ἀμφισβητούμενον, οἷον ἐν τῷ περὶ “ 

 παραπρεσβείας ἐνέπεσεν ἀγτεγχληματιχὸν, ἀντεγχαλοῖν- 

τος “Αἰσχίνου Φωχεῦσιν, ὡς αἴτιοι τῆς ἑαυτῶν ἀπωλείας 
τῷ μὴ ꝰ τὸν Πρόξεναν δέξασϑαι, καὶ ἔστιν αὐτὸ τοῖτο 

4 ἀμφιβαλλόμενον, πότερον τῷ μὴ δέξασϑαι τὸν Πρόξε- 

vov ἀπώλοντο, ἢ διὰ τὴν «Αἰσχίνου προδασίαν" τοῦ δὲ 

ἀντεγκληματικχοῦ᾽ στοχααμοῦ διαφέρει τὸ ἀντέγχλημα, 

ὅτι τὸ μὲν στάσις, τὸ δὲ εἶδος" ἔπειτα ἐν μὲν τῷ ἀν- 
τεγχλήματι διακρίνεται ὃ ὁ διώχων xol ὁ φεύγων" ἐν δὲ 

45 τῷ στοχασμῷ ἀμφότεροι ὁμοίως. καὶ διώχουσι καὶ φεύ- 

γουσι" τρίϊην ἐν uiv τῷ ἀντεγχλήματι αὐτὸς ὃ πεπον- 
ϑὼς ἀντεγχαλεῖται, ἐν δὲ τῷ ἀντεχκληματιχῷ στοχασμῷ 
ἕτερος μὲν ὃ πεπονθὼς γι ἕτεροι͵ δὲ οἱ ἀντεγκαλοῦντες 
ἀλλήλοις" οὐ λέγομέν δὲ καὶ ἀντιστατικὰν στυχασμὸν, 

40 ὡσπερ χαὶ ἀντεγχληματιχόν ' ὅτι 7 μὲν ἀντίσταφις σταμ- 

τὶ στοχασμῷ ἐπισυμπλέχεσϑαι δύναται, ἁπλῷ' τε καὶ. 

| διπλῷ καὶ συνεζευγμένῳ, τὸ δὲ ἀντέγκλημα ἑνὶ μόνῳ τῷ 

διπλῷ, ὅϑεν χαὶ ἰδίως τῆς ὀνομασίας αὑτῷ μεταδέδω- 
'κεν" ἡ δὲ μετάστασις καὶ ἡ συγγνώμῃ φανερὰν τὴν αἷ- 

« 5τίαν ἔχουσιν, ἐφ᾽ ἣν τὸ ἀδίχημα μεταφέρουσι" τὸ δὲ 
μεταστατιχόν τὲ xol συγγνιομονιχὸν 'ἀμφιβαλλομένην" 
παραδείγματα δὲ τούτων ἐχ τοῦ παραπρεσβείας " μετα- 

στατιχοῦ μὲν, δι᾿ ὧν Αἰσχίνης τὴν αἰτίαν τῆς τῶν (φΨω- 

κέων ἀπωλείας μεϑίστησιν ἐπὶ τὴν “ακεδαιμονίων͵ ἀνα- 

30 χώρησιν" τοῦ δὲ συγγνωμανικχοῦ, δι᾿ ὧν ἠπατῆσϑαί φη- 

σιν ὑπὸ. τοῦ Φιλίππου" ἀμφιβαλλεταν γὰρ καὶ ἀμφό- 

“4 Vol. VII ἐν τῷ παραπρεσβείας " ἐνέπεσε γὰρ à, — p 364. 

5. Vol. V Il. μὴ δέχεσθαι Πρόξενον. 6 Vol, VII. διακέκριται. 
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τερα" εἴρηται μὲν οὖν xol ἐν ἀντιστάσει ἀντεγκληματι- 

χὸν, ὡς ἐπὶ τοῦ τὸ τεῖχος διακόψαντος, ὅτι ὑμεῖς αἴ- 

τιοι, χαὶ ἐν μὲν τῇ μεταστάσει ἀντιστατιχὸν, ὡς ἐπὶ 

τοῦ ᾿Αρχιδάμου νοσούντων ᾿Αϑηναίων ἀναζεύξαντος, ὅτι 
συνήνεγχεν ἡ ἀνάχώρησις" καὶ δὴ καὶ nca ἐν πάσαις. 8 

Ἑτέρα διάνοια, ὅταν μὲν ἡ τοῦ πρασώπου ποιότης 
ἢ τοῦ πράγματος παρέχῃ τῆς. διανοίας πιϑανὴν ἐξέτα- 

σιν, τηνικαῦτα αὐτῇ χρησόμεϑα" ὅταν δὲ ἀπίϑανον, 

ἀντὶ ταύτης τῷ πηλίχῳ χρησόμεϑα," οἷομ. ov. μέγα ἦν 

τὸ χατεπεῖγον ἀνελεῖν τὸν παῖδα" χἀτασχευάξεται δὲ χαὶ 10 

αὕτη ἀπὸ τῶν αὑτῶν τρόπων , ἀφ᾽ ὧν καὶ ἢ τοῦ φεύ- 

γοντὸς διάνοιαι 

ε) H μετάληψιρ" τ ἡ μετάληψις πρὸς τὴν ἀντί- 

ϑεσιν φέρεται, πᾶσα γὰρ ἀντίϑεσις μεταλήψει λύεται" 

δύο «δὲ οὐσῶν μεταλήψεων ἐν ταῖς ἀντιϑετιχαῖς, τῆς 15 

μὲν ἀπὸ TOU πράγματος, τῆς δὲ ἀπὰ τοῦ προσώπου, 1 

ἀπὸ τοῦ πράγματος διχῆ γίνεται» ἢ κατὰ αὐτὰ τὸ 7 πρᾶ- 

γμα, ἢ κατὰ τὸν τρόπον τοῦ πράγματορ" οἷον ὅτι οὐχ 

ἐχρὴν τόδε τι ὅλως πραχϑῆναι, ἢ οὐχ οὕτως ἐχρῆν, καὶ 

τρόπους ἐϊσάξομεν ἑτέρους, δι᾿ ὧν ἐξῆν τὸ δέαν πράτ- 30 

τειν" χωρὶς τοῦ δεινὸν τι ἐργάσασϑαι" οἷον παραινεῖν 

ἔδει, τύπτειν, ἀποχὴηρύττειν, ἀλλ᾽ οὐ govsvav* εἶτα 

ἐν ὑποδιαιρέσει τὴν αἰτίαν συστήσομεν, δειχνύντες, τί 7 

᾿μὲν ἀγαϑὸν. ̓ ἀπέβαινεν, εἰ, we nusig φαμεν, ἐπράχϑη, 

τί δὲ φαῦλον ἐχβέβηκε, δι᾿ ὧν ἔπραξεν ( φεύγων. ' 26 

6) Τὸ πρὸς τι" δεύτερον τὸ πρός τι παραλαμ- 

βάνεται" ἀνωτέρω μὲν πρὸς λύσιν τοῦ ὅρου, ἐνταῦϑα δὲ 

κοινὸν ἀμφοτέρων" 0 μὲν γὰρ τὴν βλάβην μείξονα δει- 

XVUt& τοῦ εὐεργετήματος, ὁ δὲ φεύγων τοὐναντίον ἐπὶ 

τῆς ἀντιστάσεως"͵ ἐπὶ δὲ τοῦ ἀντεγχλήμιατος ὁ μὲν τὴν 30 

τεμωρίαν τοῦ ἀδιχήματος, ὃ δὲ τὸ ἀμάρτημα ὑπερβαί- 

- 
^ 

7 Vol. VII. 43. 
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VeLy φήσει" οὐκ ἐν πάσῃ δὲ ἀντιϑετικῇ ̓ ἐμπίπέοι τὸ πρός 
τι, «ἀλλ᾽ ἔνϑα ἂν εὑρεϑῇ ἀντιστατιχόν. 

.£) '0 βίαιος, € ὅρος. Βίαιος ὃ ὅρος καλεῖται, ὅτε 
πάσης ἀντιϑέσεως ὁμολογούμενον ὑπὸ τοῦ φεύγοντος τὸ 

δ ἀδίκημα, ἐχούσης, xat nav. ὑπὸ TOU διώχοντος τὸ εὐεργέ- 
τημα, ἢ τὴν αἰτίαν, ἐφ᾿ ἣν μεϑίστησιν ᾧ φεύγων, καὶ 
τοῦτο καϑόλου πάσης ἀντιϑέσεως ἔχειν» βουλομένης ὁ 
βίαιος. ὅρος ἀπαρνεῖται βιαστικώτερον παρὰ τὴν φύσιν 
τῆς ἀντιϑέσεως, € ὅτε οὐδὲ νίκῃ τὸ πεπραγμένον, xat ὅτι 

40 οὐδὲ χώσϑηναι τὸν λιμένα τοῦτο ἐστιν. ᾿Ιστέον δὲ, ὡς 
ἔνϑα ἂν ἀπίϑανον φαϊνηταὶ τὸ λέγειν κατ᾽ εἶδος, ἐπὶ τὸ 
γενικώτατον ἀναδραμούμεϑα, οἷον οὐχ ἔστι vix τὸ βλά- 
πατεῖν, ἢ οὐχ ἔατιν ἀδίχημο τὸ ὠφελεῖν" ταῦτα γὰρ κα- 
᾿ϑολικώτερα ὄντα ἐπι χρύπτει τὸ xaT. εἶδος ἀπίϑανον, μεϑ' 

45 ἃ καὶ τοῖς εἰδιχοῖς γρησόμεϑα, οἷον ἐπὶ τοῦ μὴ ἀνοίξαν-- 
τὸς τὰς πύλας τοῖς ἀποδρᾷσιν' ἐπειδήπέρ ἀπίϑανον τὸ 
λέγειν, ὡς οὐδὲ φυλάξαι τὸν νόμον τοῦτό ἐστι, γενιχῶς 
ἐροῦμεν, ὅτι οὐχ ἔστι φυλάττειν νόμους τὸ τὴν πόλιν 
συμφορῶν ἀναπιμπλάναι. Ἢ ϑέσις οὖν" ἡ ϑέσις οὖν 

20 ἀχολουϑεῖ πρὸς τὴν μετάληψιν" ἐξεταστέον δὲ ταύτην τοῖς 
ἐμπίπτουσι τελικοῖς" ἔστι δὲ xou. TOU τε διώχοντος καὶ 
τοῦ φεύγοντος" Ζρηστέον δὲ αὐτῇ γενικῶς ἀεὶ" τὸ γὰρ ἐπὲ 
τοῖς ἀδιχήμασιν αὐτοῖς εἰδικῶς ϑέσιν περαίνειν εὔηϑες, 
οὗ γὰρ ἐστι λέγειν, ὡς δεῖ χατασχάπτειν τὰ τείχη, ἀλλ᾽ 

25 ot δεῖ τὸν στρατηγὸν πάνϑ'᾽ ὃν ἂν ἐγχωρῇ τρόπον εὖ 
᾿ ποιεῖν τὴν πόλιν. Κοινὸν γὰρ τοῦτο᾽ τὸ κατὰ σύ7- 

χρισιν. δηλονότι τῶν ἡττόνων πρὸς τὰ μείζω τὴν ϑέσιν 
| προφέρεσϑαι , Xal ὅλως τὸ πρός τι ἐπαναλαμβάνειν" ἐν 

μὲν ἀντιστάσει καϑὰ πρὄχειται, ἐν δὲ ἀντεγχλήματι, ὅτι 
80 οὐ μείζους τῶν ἁμαρτημάτων τὰς τιμωρίας λαμβᾶνειν 

δὲν" ἐν δὲ μεταστάσει, ὅτι μείζων οὐκ ἂν 7ένοιτο ὠφέλεια 
τῆς τῶν νόμων φυλαχῆς" xai ὅτι οὐδὲν ὁ ἂν δεινότερον εἴῃ 

τοῦ συμφορῶν ἀναπιμπλάναι τηλιχούτων τὴν πόλιν" ἐν 
- 

e£ 
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δὲ συγγνώμῃ, ὅτι χρὴ τὸ χοινῇ συμφέρον πρὸ τοῦ ἰδίου 
τίϑεσϑαι. Ἢ ἑτέρα μετάληψ ες" ἐλέγομεν τὴν μετά- 
ληψιν διχῆ φέρεσϑαι, n) μὲν πρὸς τὸ πρᾶγμα, xal εἴρη- 

ται ὅπως" πὴ δὲ πρὸς τὸ πρόσωπον, ὥσπερ ἐνταῦϑα" τὸ 
πρόσωπον γὰρ μεταλαμβάνει ὁ κατήγορος, λέγων οὗ 025 

ταῦτα ποιεῖν ἐχρῆν, χαὶ ἑξῆς. Ἢ ἀντίληψις" πῶς ὁμο- 
λογῶν ἔγκλημα εἶναι τὸ πεπραγμένον ἀντιλήψει. δύναται 

χρῆσϑαι, τυραννικὸν γὰρ δοχεῖ, ἀλλ᾽ οὐχ αὐτῷ τῷ πε- 

πραγμένῳ προσάγξι τὴν ἐξουσίαν, ἀλλὰ τῷ ἑαυτοῦ προ- 

cono ἀξίωμα ἔχοντι, ὅτι ὁ στρατηγός. ᾿Ἐπειρασϑη- 10 

σαν δέ τινες. To. χωρίον ὅλον πρὸς Miuwovwxiavov 

ἀποτείνεται, ἐχεῖϑεν γὰρ ταῦτα εἴδη ἐτεχνολύγει. xara τὸ 
δημόσιον, ὡς ὁ τὸν λιμένα χώσας " χατὰ τὸ ἰδιωτικὸν, 
ὡς ὁ τὸν ἵππον βαλὼν, τὸν ἐχφέροντα ἐπὶ τοὺς πολεμίους 
τὸν ἀναβατῆν" χατὰ TO μιχτὸν, ὡς τὸ πρὸ ὀλίγου τεϑὲν 15 
παράδειγμα τοῦ αἰτήσαντος τυράννου τὸ ὡραῖον μειρά- 
xiov ἐξ ἀστυγείτονος πόλεως" ἰδιωτικὸν μὲν γάρ ἔστι, 
xad. ὃ φαίη ἂν ὁ πατὴρ αἰσχύνης ἀπηλλαχϑαι τὸ μει- 
ράχιον" δημόσιον δὲ τῷ πολιορχίας ἡλευϑερῶσϑαι τὴν 
πόλιν" ἀνασχευάξει δὲ τὸν λόγον κατά τε τὸ ἀσύμφορον 20 
καὶ ἀδύνατον, ὡς περιττὸν τοῖς περὶ διαιρέσεως γράφου- 
σι παραλαμβάνειν εἴδη μηδεμίαν ἔχοντα διαφορὰν περὶ 

τὴν τῶν χεφαλαίων διαίρεσιν" xara δὲ. τὸ ἀδύνατον, ott 

τὸν μὴ πρότερον τὰς ὑποϑέσεις καὶ τὰ κεφάλαια ἐπι- 

στάμενον οὐχ οἷόν τε τὸ ἰδιωτικὸν καὶ δημόσιον γενώ- 25 
σχειν τί τέ ἐστι καὶ διὰ τίνων προσάγεται" τὸ δὲ αὐτὸ 

ἁμάρτημα᾽ τούτου καὶ χατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς πραγμα- 

τείας ἐμνήσϑη, πρὸς MMivovxiavov φερόμενος ἢ ἔνϑα ἔλε- 

γεν" εἴδους γὰρ ἕνεκα προβλημάτων καὶ τρύπου καὶ ἑξῆς 

χαὶ γὰρ ἐν τῷ περὶ διαιρέσεως οἱ περὶ Μινουχιανὸν xci 30 
εἴδους καὶ τρόπου ἐμνήσϑησαν, πάντα συγχέοντες " οὗ 
μόνον δὲ xarà τὸ περιττὸν καὶ ἀδύνατον ἔνεστιν ἀνα- 
τρέπειν τὰ τοιαῦτα εἴδη, ἀλλὰ καὶ ὅτι τὸ -ἰδιωτικὸν Χαὶ 
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δημόσιον οὐχ ἀντιϑέσεως μόνης, ἀλλὰ καὶ χοινὸν πάσης 

᾿στάσεως. "Exsiva εἰδέναι" τὰ εἴδη xol τοὺς τρόπους, 
ἢ τὸ ἰδιωτικὸν καὶ δημόσιον.᾽ Καὶ ἴσως ταῦτα" τέ 

δήποτε τὸν ἐκείνών αὑτὸς δεχόμενος λόγον εἰσήνεγχεν ἕτε- 

5 pov; ὅτι ἤσϑετο καὶ τὸν ἐκείνων λόγον τῷ οἰκείῳ σχοπῷ 
συμφερόμενον" τὸ μὲν γὰρ εἷς TL τῶν ἔξωϑεν μεϑιστᾷν 
τὰ δίκαια τοῖς ἀνευϑύνοις ἔοικε, τὸ δὲ εἰς ἴδιόν τι πάϑος 

ψυχῆς, τοῖς ὑπευϑύνοιρ, Διαφέρει δὲ οὐδέν" οὐ πρὸς 
᾿ς τὴν φύσιν αὑτὴν ἀφορῶν, ἀλλ᾽ ὅσον πρὸς τὴν τῶν χεφα- 
40 λαίων ἥκει διαίρεσιν, εἶπεν αὑτὰς μὴ διενηνυχέναι" καὶ 

y&p ἐν μεταστᾶσει, φησὶν, ἐμπίπτει συγγνωμονιχὸν, καὶ 

ἐν συγγνωμῇ μεταστατικόν. Τουτὶ δέ" χαὶ γὰρ ἐνδό- 
Éov πολλάχις ὄντος τοῦ προσώπου αἰσχύνην φέρεν τὸ συγ- 

γνωμονικὼς ἀπολογεῖσϑαι" Μμεταστατιχῶς οὖν ἐρυῦμεν, ὅτε 

45 0Ux ἐγὼ αἴτιος, ἀλλ᾽ ἡ τύχη" ἀδόξου δὲ ὄντος καὶ um 

δυναμένου μεταστατιχῶς ἀπολογεῖσϑαι ἀναγκαίως ἐπὶ τὴν 
συγγνώμην δεῖ καταφεύγειν" ἐπεὶ δὲ χομιδῇ ἀσϑενὲς "δο- 
κεῖ τὸ φανερῶς ἠδικηκότα συγγνώμην αἰτεῖν, γρηστέον 

πρῶτον μὲν τῇ τοῦ μέλλοντος ἐπαγγελίᾳ, οἷον ἐγὼ τοίνυν 
20 διαφυγὼν αὖϑις ὑμῖν χρήσιμος ἔσομαι τοῖς πολίταις. 

ἔπειτα ἐχ τῶν παραδειγμάτων τοῦτο πιστοῦσϑαι, ὡς πολ- 
λοὶ πρῶτον δόξαντες ἀδιχεῖν ἀγαϑοὶ τὰ τελευταῖα πολῖ- 
ται γεγόνασιν, oiov Θεμιστοκλῆς, καὶ ὡς, εἰ τὸ πρῶτον 
ἁμαρτὼν ἀνῃρέϑη, οὐκ ἄν ἡ ̓Ελλὰς τῆς δι᾽ ἐχείνου ἐλευ-- 

25 ϑερίας ἀἁπώνατο" τρίτογ éx τῆς. τῶν δικαστῶν quiavOQu- 
πίας, ὅτι εἰ μὴ ἐφιλανϑρωπεύοντο, οὐδεὶς ἂν ὑπελείπετο. 
Ἕνεκα γε τοῦ μηδὲν ἁμαρτεῖν" εἶτα x παραδει- 

γμάτων εἰ ἔχοιμεν ἐπιδεικνύναι συγγνώμην. αὐτοὺς χρί- 

μαντας ἕτέροις. | 

8 Vol. ΧΙ: », 
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| Περὶ ngay uatix59e. 

a) ^H πραγματική. Πραγματικὴ t ὠνόμασται, 

χαϑότι πάντων ἐστὶ περιεχτικὴ τῶν πραγμάτων, τὰ τελι- 

 x& τῶν εἰδὼν τῆς. ῥητορικῆς" λαβοῦσα χεφάλαια, τὸ δί- 

καίον, $ τὸ συμφέρον, xoi τὸ καλόν" ἀνάγκη * γὰρ, ὅτι ϑ 
ἂν εἴποι τις πρᾶγμα, ὑφ᾽ ἕν τι τσύτων ἀνάγεσϑαι" καὶ 
ἄλλως" ὅτι μετέχει τοῦ δικανικοῦ κατὰ τὸ δίκαιον, καὶ 
τοῦ παγηγυρικοῦ, ταῖς κατ᾽ ἀμφισβήτησιν στάσεσι τὸ 

πανηγυριχὸν ἐμπίπτει" ἀλλὰ καὶ τῆς ποιότηζος τῶν πρα- 

γμάτων εἰς τὰ παρεληλυϑότα καὶ μέλλοντα διαιρουμένης, 10 
αὲ μὲν ἄλλαι πᾶσαι στάσεις τὸ παρεληλυϑὸς ἐξετάζουσιν, 
αὕτῃ δὲ μόνη τὸ μέλλον ἐπισχοπεῖ, ἔσϑ'᾽ “ὅτε δὲ χαὶ τῶν 
γεγονότων ἐφάπτεται, πρὸς κατασχευὴν τῶν μελλόντων" 
διὰ ταῦτα οὖν πάντα μεγίστην περὶ τὰ πράγματα ἰσχὺν 
ἔχουσα -πραγματικὴ ἐξαιρέτως προσηγορεύϑη. Ἰστέον 15 

δὲ, ors τῶν στάσεων αἱ μέν εἶσε λογικαὶ, αἱ δὲ νομικαὶ, 
αἱ δὲ μικταί" λογιχαὶ μὲν ἑπτα" γομικαὶ δὲ τέσσαρες, μι- 
χταὶ δὲ δύο, πραγματιχὴ καὶ μετάληψις, at καὶ εἰχότως 

ὡς μίγμα ἑκατέρων τῶν ἄχρων οὖσαι καὶ μεταξὺ ἐχείνων 
ἐτέϑησαν. Ἔτι ἰστέον, ὡς ἐν μὲν τῇ μεθόδῳ τὴν πρα- 20 

γματίχὴν προέταξε τῶν δικαιολογιχῶν, ἐν πάσῃ γὰρ δι- 
αἱρέσει τὰ ἁπλᾶ δεῖ τῶν πολυσχιδῶν προτιϑέγαι" ἐνταῦ- 

ϑὰα δὲ, οὐχέτι τοῦ διαιρετικοῦ κατεπείγοντος λόγου , τὴν 
κατὰ φύσιν αὐτῇ προσήχουσαν τάξιν ἀπένειμε. 

B) Νομίὲμῳ" τελιχὰ 9 κεφάλαια χυρίως μέν ἐστι 35: 

τρία κατὰ τὰ τρία τῆς ῥητορικῆς εἴδη, ὧν τέλη ἐστὶ τοῦ 
μὲν δικανικοῦ τὸ δίκαιον, τοῦ δὲ συμβουλευτιχοῦ τὸ συμ- 
φέρον, τοὺ δὲ πανηγυρικοῦ τὸ καλόν" τούτων δὲ ὁ ἕχα- 
στον ὑποδιαιρεῖται εἰς τάδε᾽ τὸ μὲν δίκαιον εἴς Te τὸ 

1 Ex Vol VII e. XXIL βι. 3 τῆς ῥητορικῆς Vol. VII. 
om» 3 Vol. VII. addit: φημ, 4 Vol. VII. ἐπάναγκες. . δ 
Vol. VII. y. 6 δὲ Vol. VII. om. 
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νόμιμον χαὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἔϑος᾽" τὸ δὲ συμφέρον 
εἴς τὸ τὸ χρήσιμον καὶ ἀναγκαῖον xal δυνατὸν καὶ ὁᾳ- 

διον καὶ τὸ ἐχβησόμενον' τὸ δὲ χαλὸν εἴς τὲ τὸ πρέπον 

καὶ ἔνδοξον , τὰ μὲν οὖν τοῦ διχανιχοῦ τοῖ παρεληλυ- 
& ϑότος εἰσὶ yoUvov, διὸ xol προτάτφονται, οὐδὲ γὰρ οὐ- 

Π δὲ" τούτων ἐχτὸς ἔστιν. ἡ πραγματικὴ, καὶ εἰ τὰ μείλι- 

στα περὶ τὸ μέλλον ἔγχει" τὰ δὲ λοιπὰ περὶ τὸ μέλλον 
ὁρᾶται" τοῦ δὲ δικαίου τὸ νόμιμον προτέτακται, ὡς ἄ- 
τεχνος πίστις" αἱ γὰρ 'ἄτεχνοι πίστεις 7 ἰσχυρότεραι τῶν 

40 ἐντέχνων" τὸ νόμιμον * οὖν ürtyvog πίστις, τὸ δὲ δί- 

χαιον ἐξ ἐννοιῶν ἐστε καὶ ἐνδόξων πίστεων ἀντίῤῥησεν | 
-ἐχουσῶν" πρὸ δὲ τοῦ δυνατοῦ τὸ συμφέρον τέταχται. 
πρότερον γὰρ σχοποῦμεν «εἰ συμφέρει, εἶθ᾽ οὕτως, εἰ δυ- 
vazüv γενέσδιαι" φύσει οὖν πρότερον τὸ συμφέρον, καὶ 

45 ἐμπεριείληφεν ἑαυτῷ τὸ δυνατὸν, οὐκ ἀνάπαλιν" οὐ γὰρ 
εἰ δυγατὸν ἱεροσυλῆσαι, ἤδη xci συμφέρον" εἰ δὲ καὶ 

ἄχρηστον τὸ συμφέρον ἀπόντος τοῦ δυνατοῦ, ἀλλὰ xw 
᾿ἀπῇ τὸ δυνατὸν, ἀεὶ τὸ συμφέρον ἐξετάζεται" ὥσπερ δὲ 
ὑπὸ τὸ συμφέρον τὸ δυνατὸν, οὕτως ὑπὸ τὸ ἔνδοξον τὸ 

20 ἐχβησόμενον" ἡ γὰρ τοῦ συμφέροντος ἔννοια τὴν δόξαν 
ἔχει, καὶ προηγεῖται τὸ ἔνδοξον τοῦ ἐχβησομένον, ὡς δῆ- 
λον ἀπὸ τῶν ἐν Πύλῳ τριαχοσίων, οἱ διὰ δόξαν τοῦ ix- 
βησομένου χατεφρόνησαν' ἐξὸν γὰρ ἀλόγως σώζεσθαι, 
δίλοντο μᾶλλον τὸν μετὰ δόξης ἐχβάντα ϑάνατον. loré- 

35 ov δὲ, ὡς Βρμογένης μὲν τὸ ἀναγκαῖον κεφάλαιον ἄγνο- 

εἴ, Δημοσθένει δὲ καὶ ἄλλοις μεμελέτηται. "ἔστι δὲ ἢ 

μὲν ἔγγραφος" ἔγγραφος ? ἡ ἀπὸ ῥητοῦ τὴν ξήτησεν 
, ἔχουσα" δεῖ δὲ προσϑεῖναι) καὶ περὶ ῥητόν" αἱ γὰρ τῶν 

γόμων εἰσφορὰν ἐξετάξονται, πότερον. χατὰ νόμον καὶ 

' 80 δίχαιον ἢ οὔ" καὶ πότερον συμφέρον *? καὶ ἔνδοξον ἢ 
e TOU- 

Ld 

7 Cod. πίστις. 8 τὸ γόμ. οὖν"ἄτ.. πίστις ex T. VII. re- 

cepi: in Par. 2977. oí γὰρ ἄτεχ. — οὖν ἄτεχνος πίστις deest, 

9 T. VII. à. 10 Cod. ov συμφέρογε, T. VII. οὐ om. 

, * 
N 
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τοὐναντίον" ** ἱστέον μέντοι, ὡς xài ἐν τῇ ἀγράφῳ 13 
ἐμεσείπτεε ἔσϑ᾽ ὅτε ῥητὸν, ὡς καὶ ἐπὶ τῆς ἀποχτεινάσης 
γυναικὸς τύραννον τὸν ἄνδρα, καὶ αἰτούσης εἰς τὴν δω- 
ρεὰν τὴν σωτηρίαν τῶν τέχνων, γόμου ὄντος τῷ τυραν- 
νῷ. συναποϑνήσχειν τὰ τέχνα" ἐνταῦϑα γὰρ xeiroL μὲν 5 

τὸ 13 ῥητὸν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐ περὶ αὑτοῦ ἢ ζήτησίς ἐστιν, 
εἰ t^ ἔννομον , δὲ δίκαιον, ἀλλὰ περὶ τὴν ποιότητα τῆς 
δωρεᾶς, πότερον, *5 ἣν αἰτεῖ δωρεὰν, δεῖ λαβεῖν αὐτὴν 15 
ἢ ἑτέραν, ἡ | ξήτησις ἄγραρρύξ ἐστι πραγματικχή- Ἔστι *? 

δὲ xo) ἐν τῇ ἀγράφῳ τὸ ἔϑος εὑρεῖν ἀντὶ νομίμου ma- 10 

ραλαμβανόμενον. ᾿Εζήτηται 18 δὲ, διατί ἐπὶ μὲν τῶν 
ἄλλων στάσεων μετὰ TG χεφάλαια παραλαμβάνει τὰ εἴ- 
à75, ἐνταῦϑα δὲ πρὸ τῶν χεραλαίων" xa φαμεν, ὅτι ἐπὶ 

μὲν τῶν ἄλλων στᾷσέων τὰ εἴδη ὑφ᾽ ἕν χαὶ τὸ αὐτὸ γέ- 

ΨΟς ἀναάγετῳ;, οἷον τοῦ στοχᾳσμοῦ τὰ εἴδη πάντα ἐστὶ 15 

λογεκὰ , δαὶ “πάλιν τοῦ ῥητοῦ καὶ ud διανοίας ἅπαντα 

ψομιχὰ, τὰ δὲ τῆς πραγματικῆς οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ὑπὸ 

διάφορον ἀνάγεται 19 ένος, τὸ ἔγγραφον δηλαδὴ xal τὸ 
ἄγραφον, ὧν τὸ μὲν ὑπὸ τὰς νομικὰς πίπτει, T0 δὲ ὑπὸ 
τὰς λογιχάς" προτέραν οὖν τὴν περὶ αὑτῶν ἐπίσχεψιν oo 

ἐποιήσατο, ἅτε ?? πολὺ διεστηχότων καὶ κατ᾿ ἀρχὰς δεὸμέ- 
γων διαστολῆς, ὅπως ἂν σαφῆ τὰ τῆς διαιρέσεως γένη- 

ται. 2 ᾿Ιστέον δὲ, ὡς “Ἑρμαγόρας ὁ νεώτερος καὶ η- 
οἰ . 

41 T. VII. addit: 7j δὲ ἄγραφος ῥητῶν oV προσαπτομένη περὲ 
ψιλὰ μόνον ἔχει τὰ πράγματα τὴν ζήτησιν. ' 12 Par. 2977, ἐγ- 

γράφῳ.: 43 τὸ T. ὙΠ. om. 44 T. VIL οἷον εἰ. 415 T. 

ΨΊΙ. οἷον πότερον. 16 αὐτὴν insé»ui ex T. VII. 17 T. VII. 
ἀλλὰ δὴ καὶ ἐν τῇ dy pág o [Planudae cod, ἐγγράφῳ] ἐστὶν ᾿ εὗ- 
ρεῖν τὸ ἔϑος ἀντὶ νόμου mag. 418 T. VII η. 19 T. VII, 
ἀναφέρεται γένος" 10 μὲν γὰρ ἔγγραφον αὐτῆς ὑπὸ τὰς νομικὰς 
πίπτει, τὸ δὲ ἄχρ. ὑπὸ τὰς λογικάς" εὐλόγως οὖν προτέραν. 20 

T. VIL ἅτε δή" et post ἀρχὰς ponit εὐθύς. 41 T, VII. γὅ- 

γοιϊο. ἐντεῦθεν δὲ ζητητέον, πότερον τὰ τῆς πραγματικῆς εἰδη, 

Rhetor, V. . 22 hj 
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τροφάνης ἰδίᾳ περὶ πραγματικῆς μονόβιβλὸν ἑκάτερος 

συντάξαντες ὡς γένη παραλαμβάνουσι τὸ- ἔγγραφον τε 

καὶ ἄγραφον᾽ εἰς εἰδὴ γὰρ ἑτέραν τομὴν ἐποιήσαντο" ἀλλ᾽ 

ὃ μὲν Ερμαγόρας ov μέχρι πολλῶν, ὃ δὲ Μητροφάνης 

5 ἄχρε πέντε xol εἴκοσι προῆλϑεν εἰδῶν, περὶ ὧν ἤδη λε- 

κτέον, ὡς καὶ τῶν Ἑρμαγόρου ἐν αὑτοῖς περιεχομένων. 

Διεῖλε τοίνυν τὴν μὲν ἔγγραφον εἰς εἴδη ἑπτὰ, τὴν δὲ 

ἄγραφον εἰς ὀχτωκαίδεκα " πρῶτα δὲ λεγέσϑω τὰ τῆς 

ἐγγράφου, καὶ Ett ταῦτα, νόμου, εἰσφορὰ ψιλὴ , νόμου 

10 εἰσφορὰ μετὰ περιστάσεως , γόμου μέρους ἀναίρεσις, νό- 

μου μέρους προσϑήκη, ψηφίσματος εἰσφορὰ ψιλὴ, ψη- 

φίσματος εἰσφορὰ pera προσχοπῆς 12 ἐγγράφου δίχα 

ἀναιρέσεως" ψηφίσματος εἰσφορὰ μετὰ προσχοπῆς ἐγγρά- 

φου καὶ ἀναιρέσεως. 35}: . Νόμου μὲν εἰσφορὰ qun, οἷον 

45 0 πρὸς Aentivm πολλῶν ἀτελείας ἐπειλημμένων εἰσφέ- 

eu Aenrivnę νόμον, μηδένα εἶναι «ἀτελῆ νόμου εἰσφο- 

gà μετὰ περιστάσεως, οἷον ?* νόμος τὸν ὑβρίζοντα χι- 

Aag .ἐχτιννύναι" πένης καὶ πλούσιος ἐχϑροὶ τὰ πολιετιχα" 

ὕβρισε τρὶς ὃ πλούσιος τὸν πένητα, καὶ τὰς τριρχιλίας ?5 

20 ἐδέτισε᾽ μετὰ ταῦτα ὁ πένης νομοϑετεῖ, μηχέτε περὶ yon- 

ματα ὑπέχειν εὐθύνας τὸν ὑβρίζοντα" ἐνταῦϑα 36 δὲ ἐστέ- 

καϑὺ γέγονεν, ὅλως εἴδη ἔμεινεν ἐφ᾽ Ἰαντῶν:. ἢ, χαϑὸ πρὸς. γένος 

ἀνῆκται διάφορον, ἐγένετο καὶ αὐτὰ γενικά, ᾿Ερμαγόρᾳ, μὲν οὖν 

τῶν νεωτέρων καὶ ΜΜητροφάνει περὶ πραγματικῆς ἰδίᾳ μονόβ. ἑκατέ- 

oo συντέτακται, δι᾿ ὧν ὡς γενικόν τι φαίνονται παραλαβόντες τὸ 

. ἄγραφόν τε καὶ ἔγγρ. [Mon. 8. ὧς y&xixó» τι — ὃ μὲν Eguay. 

om.). 22 Par. 2977. mgoxonvg. 25 T. VII. addit: λάβω. 

μὲν ovy ἐπὶ παραδείγματος ἕκαστον. 24 Pro οἷον T. VIL. ἧς 

ἐκεῖνο παράδειγμα. 25 Planud. τρισχιλίας. T. VIL. χιλίας. 26 

T. VII. ἴσως δὲ ἀπορήσει τις καὶ μάλα εἰκότως, ἀνδ᾽ ὅτου καλεῖ- 

ται τὸ τοιοῦτον μετὰ περιστάσεως, ὡς ἐνὸν εὑρέσϑαι τι ῥητορικὸν 

ἄνευ περιστάσεως" δῆλον γὰρ ὡς τὸ ἀπερίστατον καϑολ. — ῥητέον 

δὲ, ὡς ἰδιώνυμον μᾶλλον καὶ προσεχέστερον τοῦτο ἀπὸ τῆς περιστ. 
, 

ὀνομάξεται. . 

^ - , 8 



- 

ZXOAIA ΕἸΣ ZXTAZXELS 939 

ov, ὡς παντὸς ῥητοριχοῦ προβλήματος μετὰ περιστά-. 
σεως εὑρισχομένου, τὸ γὰρ ἀπερίστατον καϑολικὸν χαὶ 
ἢ φιλόσοφον ἢ προγύμνασμα, ἰδίως τοῦτὸ μετὰ περιστά- 
σεως ὀνομάξεται" καϑὸ ἀφ᾽ ὧν αὐτός τις ἔπαϑεν εἰσ- 

φέρει τὸν »όμον" ἔστι δὲ ὅμοιον τῷδε καὶ τὸ παρὰ dy- 5 

μοσϑένους iv τῷ κατὰ . Τιμοχραάτους περὲ τοῦ “Π2οχροῦ 

τοῦ ἑτεροφϑάλμου. 27 Νόμου μέρους ἀναίρεσις, οἷον τὸν 
ἁλισχόμενον ἐπὶ μοιχείᾳ νόμος ἐκέλευεν ἢ χρήματα διδό- 
vas ἢ ἀναιρεῖσθαι" συνέβη πολλοὺς ἁλόντας μοιχοὺς μὴ 

ἀναιρεϑήναι καὶ γόμον εἰσφέρει τις χελεύοντα, πάντα 10 
μοιχὸν ἀναιρεῖσϑαν" ἐνταῦϑα γὰρ μέρος ἀνιῃμρεῖται τοῦ "5 
γόμου τὸ περὶ τῶν χρημάτων. Νόμου ?? μέρους προσ- 

ϑήκη" οἷον νόμος τὸν πόρνον μὴ λέγειν" πολλοὶ κατὰ 
τὸν νόμον χωλυϑέντες. δημηγορεῖν. ἐϑορύβουν ἐν ταῖς 
ἐχχλησίαις, καὶ προστίϑησί τις τῷ νόμῳ, μηδὲ 535 ἐχ- $15 
κλησιάξειν αὑτούς. 55 Ψηφίσματὸς εἰσφορὰ ψιλὴ, ὡς ὁ 5" 
Κτησιφῶν περὶ τοῦ στεφανωϑῆναν Δημοσθένην. , θῃ- 
φίσματος εἰσφορὰ μετὰ προσχοπῆς 5" ἐγγράφου δέχα 
ἀναιρέσεως, οἷον τρισὶν ἡμέραις περὶ πολέμου βουλεύε- 
σϑαι νόμος ἐχέλευεν" Ἐλάτειαν ἔγοντος Φιλίππου αὖ- $0 

ϑημερὸν γράφει Δημοσϑένης ἐξιέναι" μετὰ προσχοπῆς 
δὲ ἐγγράφον δίχα ἀναιρέσεως εἶπεμ, ὅτι ?* προσκόπτει 
μὲν xoi ἐναντιοῦται πρὸς τὸ παρὸν ἐγγράφῳ voL" οὐκ 

27 'T. VIE. λελεγμένον" »óuov δὲ y. 28 τοῦ ex T. VII, 
recepi. ^ 29 T. VIL. νόμου δὲ p. πρ. ὡς ἐπ᾽ éxslyov τοῦ παρα. 

δείγματος" vouoc. 30 Par. 2977. μή. 2916. μὴ δέ. Mon. 8. ^ 
μηδέν. Planud. μηδέ. —— 351 T. VII. ἔτι xal περὶ τῶν ψηφισμά- 
των διαληπτέον" ψηφίσματος μὲν siog. 52 T. VII. ἡ Ἀτησιφῶν»- 

voc et mox 4ημοσϑένη. ψηφίσματος δὲ rig. 55 Par. 2977. 

constanter προκοπῆς. 58 T. VII. ot oix ἀναιρεῖ παντελὼς τὸν 
γύμον, ἀλλὰ προκόπτει αὐτῷ καὶ ἐναντιοῦται πρὸς τὸ παρόν. Τὶ 
δὲ λέγει προκοπῆς ἐγγράφου, τοντέστιν ἐναντιώσεως τῆς πρὺς Eye 

γφαφον γενομένης, νόμῳ yàg ἀντιετεῖνει, Ψηφίσματος δὲ sieq: 

22 .. 
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ἀναιρεῖ δὲ αὐτὸν παντελῶς. ἱϑηφίσματος εἰσφορὰ μετὰ 

προσχοπῆς ἐγγράφου καὶ ἀναιρέσεως, οἷον μετὰ τὰ ἐν 

"Μαραϑῶνι γράφει τις παρὰ “αχεδαιμονίοις τὸν περὰ 35 
τῆς πανσελήνου νόμον λυϑῆναι" ἐνταῦϑα γὰρ καὶ ἐναν-- 

5 τιοῦταιε xol. ἀναιρεῖται 35 παντελῶς τὸν νόμον. 7Τὴ9 
μὲν οὖν ἐγγράφου πραγματικῆς τοσαῦτα 57 εἴδη" τῆς 

|: δὲ ἀγράφου, ὡς ἔφην, Oxtuxaiüexe ταῦτα, 358 χατὰ aot 

οτήτων. ἐπιβολὴν, κατὰ νόμον, κατὰ ψήφισμα, κατὰ κή- 

ρυγμα, κατὰ διαϑήκην, χατὰ συνϑήχην, κατὰ ποσό- 

40 τητα καὶ πηλικότητὰ," κατὰ αἴτησιν , χατὰ σύγχρισεν, 

χατὰ ἀμφιςβήτησιν, κατὰ ἕν μόριον δικαίου, κατὰ δο- 
κιμασίαν, χατὰ τίμησιν ?? xol ἀνϑυποτίμησειν, κατὰ 

εἰσαγωγὴν, xav προεισαγωγήν" περὶ 45 τῆς κατὰ πλῆ- 
ϑὸς ἐξετάσεως, xarà προσαγγελίαν, χατὰ ἐπικλήρου διώ-- 

45 διχασίαν. Κατὰ ** μὲν οὖν ποιοτήτων ἐπιθολὴν, οἷον 
οἰκέτης ἀπέστη in ἐλευϑερίᾳ, χαὶ μετεώρου τῆς δέ- 

χης οὔσης ᾿ἀποδόσϑαι βούλεται τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν" ἐπὲ 
γὰρ τῇ ποιότητι, ἐφ᾽ ἢ πρότερον ἡ χρίσιρ,. πότερον 
ἐγένετο. δοῦλος ἢ μὴ, προσετέϑη καὶ. ἢ περὶ τοῦ ἀπο- 

20 δόσϑαι τὴν αἰτίαν ξήτησις" ἐπιβολὴν γὰρ ἔχει τὴν προσ- 

ϑήχην, κατὰ δὲ νόμον, 43 οἷον μονομαχεῖν τοὺς" ἄρι- 
στέας 7 νόμος ἐχέλευε, xoà τὸν νικῶντα λάμβάνειν τὸ 

ὅ5 Mon. 8, παρὰ τῆς σπανσελήνης. 86 T. VII. ἀναιρεῖ. 
57 T. VII. voc. παρέσχετο εἴδη. 88 T. VII. éxxslo90 δὲ τοῖς 

ἐχομένοις καὶ ταῦτα. 39 Mon. 8. μίμησιν. Par. 2977. μίμησιν 

καὶ ἀνθνπομίμησιν. 40 Mon. 8. περὶ δέέ 41 T. ΥἹΙ. ὥσπερ 

ov» ἐπὶ τῆς ἐγγράφου ἕκαστον énl παραδείγματος ἡμῖν τεϑεώρηται, 

οὕτω καὶ τῶν προκειμένων εἰδῶν δώσομεν ἕκαστον παράδειγμα" 

προσεκτέον δὲ τὸν νοῦν ἀχριβέστερον᾽ πολλοὶ γὰρ δὴ τῶν ἱκανῶς 
ἦφϑαι δοκούντων ῥητορικὴς ἀγνοήσαντες τὰ τοιαῦτα τῆς ῥητορικῆς 

εἴδη, σφόδρα περὶ τὰς στάσεις διήμαρτον" ἔστι τοίνυν τῆς κατὰ 

ποιοτήτων ἐπιβολῆς τοιόνδ παράδειγμα οἰχέτης ἀπέστη ἐπ΄. 42. 

' T. VIL. γόμον 0$. 43 T. VII. ἀριστεῖς. 
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γέρας" δύο τινὸς 44 ἠρίστευσαν παῖδες, καὶ συμβουλεύει 
φεύγειν 45 αὐτοῖς ὃ πατήρ᾽ ἐνταῦϑα *9 δὲ εἰ καὶ νό-᾿ 
μος πρόκειται, ἀλὴ ov περὶ αὐτὸν ἡ ζήτησις, ἀλλὰ περὶ 
τῆς. φυγῆς" διὸ καὶ οὗ τῆς ἐγγράφου πραγματιχῆς ἔστιν, 
ἀλλὰ τῆς ἀγράφου ' κατὰ ψήφισμα, οἷον πένης καὶ πλού- δ 
σιος àyDool τὰ πολιτιχα' ὑπέσχετο ἀριστεύσειν "7 ὁ πλού- 
σιος, && μετὰ τὴν ἀριστείαν λάβοι 45 τὸν πένητα ἔκδο- 
τον" ἐψηφίσθη αὐτῷ ἐκ τοῦ δήμου" ἀριστεύσας 49 ἐτε- 
λεύτησε, καὶ ἀξιοῦσιν ol τοῦ πλουσίου παῖδες λαβεῖν 
τὸν πένητα ἔχδοτον. *? Κατὰ χήρυγμα, οἷον πλούσιας 10 
ἀφανοῦς αὐτῷ γενομένον τοῦ παιδὸς ὑπέσχετο δώσειν 
χιλίας δραχμὰς τῷ μηνύσαντι" 51 ἐμήνυσέ τὶς αὑτὸν τε- 
ϑνεῶτα, καὶ ἀξιοῖ τὰς χιλίας δραχμὰς λαβεῖν. Κατὰ 

διαϑήχην, οἷον τελευτῶν τις ἐπὶ γυναικὶ ἐγχύμονιε διέ- 
Ü'ero χληρονομεῖν τὸν τεχϑησόμενον χιλίων δραχμῶν" τῆς 15 

δὲ τεχούσης δίδυμα τῶν τεχϑέντων ἑκάτερον 5? ἀξιοῖ λα- 
βεῖν χιλίας δραχμάς" ἔστιν οὖν ἡ ζήτησις," πότερον δεῖ 
χιλίας ἀμφοῖν δοῦναι, 1] ἑκατέρῳ χιλίας. Κατὰ συνϑή- 
xqv* 53 οἷον δύο συνέϑεντο χοινὰ τὰ ἐκ 354 τοῦ πολέ- 

44 T. VII. τινές. 45 T. VII. φυγήν. 46 TT. VII. ad- 

dit: καὶ μή τῳ ϑαυμαστὸν δόξη, tiva τρόπον ἔσται τὸ τοιοῦτον 

ἐγγράφου πραγματικῆς κατὰ νόμον ys καϑεστώσης " ἔφη» γὰρ ἀνω- 

τέρω, ὡς οὗ πάντως, ἔνϑα ἔγγραφόν τι ὑπόκειται, ἐκεῖ καὶ πρα- 

γματικὴ ἔγγραφος, ἀλλ᾽ ὅταν καὶ περὶ τὸ ῥητὸν ἢ ζήτησις γίνηται; 

δρῶμεν. δὲ ἐνταῦϑα τὴν ζήτησιν οὖσαν οὗ περὶ τοῦ νόμον, εἰ κύ- 

ριον αὑτὸν εἶναι δεῖ, ἢ ἄκυρον, ἀλλὰ περὶ τῆς φυγῆς πότερον μέ- 

γειν προσήκει μᾶλλον ἢ φεύγειν" κατὰ δὲ ψήφισμα. 47 T. VII. 

ἀφιστεύει.. 48 T. VII. λάβοι. Plan. λάβῃ. 48 T. VII. 

ἀριστεύσας. Plan. ἀριστεύων. —— 50 T. VIL. πάλιν γὰρ évravOo 

ἄρχεται μὲν ἐκ τοῦ ἐγγράφου ἣ ζήτησις " οὐκέτι δὲ περὶ αὑτὸ ἔστη- 

σε τοῦ δὲ κατὰ τὸ κήρυγμα εἴδους ἐκεῖνο παράδειγμα " πλούσιος. 

51 T. VIL μηνύσοντι᾽ τεθνεῶτα, τις αὑτὸν ἐμήνυσε. — Τοῦ δὲ κα- 

τὰ διαϑ. παράδειγμα τόδε. 52 Par. 2977. ἑκάτερος. 53 T. 
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μου ποιήσεσϑαι 15. ὃ μὲν ἠρίστευσεν., ὃ δὲ τὴν τάξιν 

κατέλιπε" καὶ ὁ λειποτάχτης ἀξιοῖ τὰ τοῦ ἡριστευχότος 

λάφυρα γενέσθαι κοινά. Κατὰ ποσότητα καὶ 56 πηλε- 

κότητα᾽ νόμος τὸν τυραννοκτόνον λαμβάνειν δωρεάν" 

δ Θρασύβαυλος τοὺς τριάκοντα καϑελὼν ἀξιοῖ τριάκοντα 

λαβεῖν. δωρεάς χατὰ γὰρ τὴν 57 ποσότητα τῶν ἄνῃρη- 

μένων καὶ τὸ μέγεϑος τῆς πράξεως γίνεται τὰ τῆς ξη- 

τήσεως. Κατὰ 55 αἴτησιν" οἷον "ἀξιοῖ μετὰ τὰ κατὰ 

Πύλον Κλέων Πύϑιος καλεῖσθαι" κατὰ σύγχρισιν, 5? 

40 οἷον γέρας ἐκ παιδείας προὔκειτο" 9^. ἔχων τις ᾿Ολυμπιονί- 

xiv παῖδα καὶ ἕτερον τρισαριατέα ἀξιοῖ 9* ἑχάτερον τὸ 

γέρας λαβεῖν. Κατὰ 9* ἀμφισβητησίν, οἷόν τις ἵππον. 

ἁμιλλητήριον ἀπημπόλει" λαβὼν αὑτὸν 0 πρίασθαι βου- 

λόμενος.. εἰς διάπειραν ἀγωνίζεται μετ᾽ ἐχείνου ᾿Ολύμπια, 

χαὶ νενίκηχεν" Siro ἀμφισβητοῦσι περὶ 53 τοῦ γέρως 

15 ἑκάτερος. 44. Κατὰ ἕν μόριον τοῦ 5" δικαίου, οἷον νό- 

μος τὸν ὑπερήμερον 66 δοῦλον γενέσϑαι τοῦ νενικηχότος" 

ἔλαβέ τις ὑπερήμερον εἰς δουλείαν, ἐξέπλευσεν ἑτέρωσε 97 

μετ᾽ ἐχείνου, ζάλης ἐν τῷ τόπῳ γενομένης ἔδεε μέρος 

VII. addit: δὲ πραγματικὴν, ὡς ἐπ᾽. ἐκεῖνον τοῦ προβλήματος. δύο. 

54 ἐκ T. VII. om. 55 T. VII. ποιήσασϑαι. 56 T. VII. 

δὲ καὶ πηλ. olov. 457 τὴν T. VII. om. 58 T. VII. vov δὲ 

xarà alt. εἴδους λάβωμεν παράδειγμα rà παρὰ τεχνικοῦ. ἀξιοῖ" 

59 T. VIL. δὲ, pro χέρας Plan. γώρ. 60 7T. VIL. πρόκειται. 

61 T. VIL ἀξιοῦσιν ἑκάτερο. 6, T. VII. τὰ δὲ κατὰ ἀμφ. 

ἐπὶ τούτου ϑεωρητέον τοῦ παραδείγματος. ἵππον τις. 63 περὲ 

T. VH. om. 64 T. Vi. addit: διαφέρει δὲ τὸ κατὰ ἀμφισβῇ.-- 

τῆσιν TOU κατὰ σύγκρισιν, ὡς πᾶσιν ἔδοξε, τούτῳ, ὅτι ἐν μὲν τῷ 

κατὰ σύγκρισιν τὸ Ὅλον συγκριτικῶς προφέρεται. ἐγταῦϑα δὲ ψιλῶς 

τὸ ἑαυτοῦ ἑκάτερος κατασκευάζει. κατὰ δὲ ἕν μόριον δικαίου, ὡς 

ἐπὶ τοῦδε τοῦ προβλήματος. vopoc.: 65 Cod. τὸ, Scr. τοῦ. 66 

Sch. min. in T. VII. ὑπερήμερός ἐστιν ὃ ἐν τῇ καταδίχῃ πρὸς τὸ 

ἐκτῖσαι ἡμέρας τιγὰς λαβὼν καὶ μὴ διαλυσώμενος. 67 T. VII. 

ἑτέρωϑεν. 
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ἀποβληϑῆναι ToU φόρτου, καὶ à δεσπότης τὸν ὑπερήμε- 
eov ἀποβαίνειν ἦναγκασε" μετὰ ταῦτα σώξεται καὶ 53 
τὸ σχάφος καὶ ὁ ὑπερήμερος, χαὶ ἃ μὲν ἀξιοῖ ἐλεύϑε- 
ρος εἰναξ, 0 δὲ ὡς δούλου ἀντέχεται" χαλεῖτψι δὲ 45 xa. 
τὰ ἐν μόριον δικαίου, ὅτι ἀμφότεροι περὶ ἕν ἑστήκασιν 
ἐπιχείρημα, ἃ μὲν τῇ ὑπερημερίᾳ ἐπανέχων, 7? ὁ δὲ τῳ 
ἀποβεβλῆσϑαι τῆς 75 νεώς " κατὰ δοχιμασίαν, οἷον ᾿4λ- 
κιβιάδης λαχὼν δᾳδουχεῖν δοκιμάζεξαι" κατὰ τίμησιν καὶ 
ἀνϑυποτίμησιν, οἷον Μιλτιάδης μετὰ Πάρον nu 
πεντήκοντα ταλάντων, ἃ δὲ ϑάνατον αἱρεῖται. ἔστι 
δὲ παραπλήσιον τούτῳ καὶ τὰ πεῤὶ Θρασυβούλου στο- 
ρούμενον, ὃς μετὰ τὴν τῶν τριάκοντα κατάλυσιν ἔγρα- 
we τῷ “Τυσίᾳ ψηφιαμα περὶ τοῦ δεῖν αὐτὸν γενέσθαι πο- 
λέτην, καὶ κατηγορηϑεὶς ὡς ἀπροβούλευτον ψήφιαμα περὶ 
τοῦ δεῖν αὑτὸν γενέαϑαι πολίτην δξἰσενεγκὼν, οὐ γὰρ ἦν πω 
καταστᾶσα ἡ 13 βουλὴ, κατεδικάαϑη χρημάτων: ἡ δὲ οὗ μὰ 
Δία ἔφη, ἀλλὰ ϑανάτου" τὲ γὰρ τοιούτους ἕαωζον. Κατὰ ?* 

εἰσαγωγῆν, oiov Δημασϑένης Aiayivov κατηγόρησε φιλιππι- 
σμὸν, καὶ “Αἰσχίνης Δημοσϑένους μηδισμόν. παρελϑὼν doi 
στογείτων ἀξιοῖ ἀμφατέρων κχατηγαρεῖν" ἔστιν οὖν ἡ ζή- 

τησις περὶ τῆς εἰσαγωγῆς, πότερον δεῖ ἐκείνους δέχεσαι ἀλ-᾿ 

ὅ 

ph 0 

20 

λήλων κατηγοροῦντας ἢ “Αριστογείτονα ἀμφοτέρων. Κατὰ 
προεισαγωγὴν, οἷον νόμος ἐδίδου τῷ μὲν παιδὶ xora?* τοῦ 

πατρὸς τὴν τῆς παρανοίας εἰσαγεὶν γραφήν, τῇ δὲ γυ- 

γναεκὶ τὴν περὶ 75 τῆς καχώσεως " ἐγράφη τις χατὰ ταὺ- 
τὸν ὑπὸ μὲν τοῦ παιδὸς παραγοίας, ὑπὸ δὲ τὴς γυναιχὸς 

, 3 ^ oc , * 

χαχωσεως, καὶ ἀμφισβητοῦσιν οἱ γραῴαμενοι, τίνα δεῖ 

68 καὶ ex T. VII. recepi. 69 ἘΝ VII. δὲ τὸ τοιοῦτον. εἶδος. 

75 

70 T. NH. ὑπανέχων. 74 T. VIL. ἀπὰ νοὼς, ἕτερον δὲ οὐδὲν 
ἕξουσι! λέγειν. Κατὰ δοκ. δὲ, ὥσπερ ἐκεῖνο. Ax. — δοκιμάζεται, 

τοῦ δὲ κατὰ τ. x. ἄνϑυποτ. ἔστω παράδειγμα τόδε. 72 T. VII. 
τηνικαῦτα βουλή, 73 T. VII. κατὰ δὲ, et paullo post κατὰ δὲ. 

7:90810,. 74 Par. 2077. κατὰ τὴν τοῦ m. 75 Mon. 8. παρά. 

, 
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προτέραν εἰσαχϑῆναι γραφήν" ix γὰρ τῆς προεισαγομεέ-- 
νης " δευτέρα ἐλύετο᾽ εἰ μὲν γὰρ ἥλω χαχώσεως φρονῶν, 

οὐχέτ᾽ ἄν παρανοίας ἐχρίνετο" 76 εἰ δ᾽ av παρανοέας 
ἑάλω, ἡ τῆς χαχώσεως πάλιν ἠφανίζετο χρίσις" οἷα δὴ 

5 οὐκ Ὄντος 77 αὐτρῦ ἐν τῷ καϑεστηχότι λογισμῷ. Κατὰ 75 
πλῆϑος ἐξετάσεως, οἷον νόμος τῶν πλειόνων τὴν ψῆφρον 
κρατεῖν" χρινόμενός τις: ὑπὸ ἑπτὰ δικαστῶν, 7? πρὸς μεὲν 
τῶν τριῶν ϑανάτου 35 κατεδικάσϑη, πρὸς δὲ τῶν δύο 

φεύγειν, ὑπὸ δὲ τῶν λοιπῶν δύο χρήματα ἐχτιννύναι" &y- 

᾿οταῦϑα γὰρ ὃ τῶν τεσσάρων μερισμὸς ἐποίησε τὴν ἄμε- 

φισβήτησιν, καὶ ζητοῦμεν, πότερον δεῖ "περιεῖναι αὐτὸν 
κατὰ: τοὺς τέσσαρας ἢ τεϑνάναι xara τὴν ψῆφον τῶν 
τριῶν" ὡς τούτων μὲν ταὐτὸν ἀποφηναμένων, τῶν δὲ 
τεσσάρων εἰς δύο διαστάντων. 83 TO δὲ χατὰ προσαγ- 

45 γελίαν διαιρεῖται εἰς 9? τρία. ἢ γὰρ ἑαυτόν τις προσαγ-- 
γέλλει, ἢ οἰκέτην ἴδιον, ἢ οἰκέτην ἀλλότριον, xara τινα 
περίστασιν γενόμενον ἑαυτοῦ" 3" ἡ γὰρ προσαγγελία ἐπεὶ 

. τῶν xaT ἐξουσίαν ἡμῖν γίνεσϑαι 8, βούλεται" τοῦ μὲν 
οὖν ἑαυτὸν 'προσαγγέλλειν ἄφϑονα εὑρεῖν ἐστι 8" παρα- 

30 δείγματα, οἷον Δημοσϑένης μετὰ τὰ ἐν Χαιρωνείᾳ ἑαυτὸν 

προσαγγέλλει, καὶ 356 πολλὰ δὲ τῶν ἡϑιχῶν τοιαῦτα" ὃ 
φιλάργυρος ἐπὶ ταῖς πέντε ϑυγατράσιν ἑαυτὸν προσαγ- 

᾿γέλλων, xal ὃ δύσχολος ὁ τὴν λάλον ἔχων γυναῖχα, καὶ ὃ 

χόλαξ προσαγγέλλων ἑαυτὸν 37 φιλοσοφήσαντος τοῦ νέου" 

25 χατὰ 88 δὲ οἰχέτου ἰδίου προσαγγελία, οἷον ἔγων τις παῖ- 

δας ἐπέστησεν αὑτοῖς τὸν οἰκέτην ἀχόλουϑον" τεϑνήπα- 

' 76 Par. 2977. ἐγράφετο. 77 T.VII. ὄντος γε. 78 T. 

VII. τὸ δὲ περὸ τῆς κατὰ τὸ πλῆϑος ἐξετάσεως τοιόνδε" νόμος. 

79 T. VIL δικασταῖς.. 80 T. VIE τελευὶᾷν κατεκρίϑη..- 81 

T. VII. διαστ. εἰς δύο. 82 T. VII. vuol». 83 T. VII. £«v- 

τῷ: 84 T. VIL. βούλεται yix. 85 T, VIL. ἔνεστι. 86 T. VIT. 

κατά, 87 προσ. ἑαυτὸν recepi ex T. VII. — 88 T. VIL τῆς δὲ 

xarà oix, ἰδ. προσαγγελίας παράδειγμα τοῦτο" ἔχων. 
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σιν ol παῖδες μαστιχϑέντες ὑπ᾽ αὐτοῦ, xol προσαγγέλλει 
exvtóv ὁ δεσπότης. 35 ἀλλοτρίου δὲ oixécov προσαγγελία, 
"κατά τινα περίστασιν ἰδίου γενόμένου, οἷον ἔχων τις oi- 
ζεέτην ἐράσϑη ἑταίρας, ἐδωρήσατο τῇ ἑταίρᾳ τὸν οἰχέτην" 
Ὁ δὲ ταῖς ϑύραις αὐτὸν ἐπέστησεν" ἐπελθόντα τὸν δε- ὃ 
σπότην οὗτος οὐ μόνον οὐκ εἰςδέχεται, ἀλλὰ καὶ στὰς ἔν-. 
δοϑὲεν " ἐνουθέτησε. xai σωφρονήσαντος ἐχείνου προσ--᾿ 
αἰγγέλλει τὸν οἰχέτην ἡ ἑταίρα, καὶ ὁ δεσπότης ὡς ἰδίου 
ἀντέχεται" ἡ “δὲ ζήτησις ἐνταῦϑα γίνεται κατὰ τὴν ποιό- 

τητα τοῦ δόντος, ὅτι ἐρῶν ἔδωχε, καὶ τῆς εἰληφυίας, ὅτε 19 
ἑταίρα, καὶ ἐπὶ πράξει ἔλαβεν ovx ἐπαινουμένῃ.5: Κατὰ 
δὲ ἐπιχλήρου διαδικασίαν, οἷον ἠράσϑη τις ἀνεψιᾶς αὖ- 
τοῦ" προσελϑὼν τῷ πατρὶ τῆς παιδὸς διελέγϑη περὶ 
τοῦ γάμου" ὁ δὲ ϑᾶττον ἔφη τεϑνήξεσθαι αὐτὴν ἢ ἐχεῖ- 

νῷ δοϑήσεσθαι" μεταξὺ τελευτήσαντος τοῦ πατρὸς κατὰ 15 

τὸν νόμον τῶν ἐπιχλήρων ἀξιοῖ λαβεῖν. τὴν. παῖδα, καὶ 
ἀντιλέγουσιν οἱ ἀγχιστεῖς" ταῦτα 5" μὲν τὰ εἴδη παραδί- 
δωσι Μητροφάνης" ἕτεροι δὲ τούτοις προςτιϑέασι τὸ 

κατὰ ψιλὴν εἰσήγησιν, τὸ χατὰ ἀποχήρυξιν, τὸ 53 xarà 
συμπλοχὴν τῶν ἄλλων στάσεων" τὸ ?* μὲν χατὰ ψιλὴν 20 
εἰσήγησιν, οἷον βουλεύεται ᾿4λέξανδρος διαβῆναι 55 τὸν 

89 T. VII. παρέχει δὲ 5j τοῦ ἀκολούϑου ποιότης ἐνταῦϑα τὴν 

ζήτησιν" τοῦ δὲ προσαγγέλλειν ἀλλότριον οἰκέτην gard. τινα παρά- 

στασιν γενόμενον λάβε μοι τοιοῦτον παράδειγμα. ἔχων. 90 T. 

VII. ἔνδον. 91 T. VIL. τοιαῦτα γὰρ τὰ περὶ τῶν διαφορῶν τῆς 

προσαγγελίας" τοῦ κατὰ ἐπικλήρου διαδικασίαν, ὅπερ ὄγδοον καὶ δέκατόγ 

ἐστιν εἶδος, παράδειγμα τόδε. ἠράσθη τις. --- 1.18. Codd. διειλέχϑη. 92 
T. VII. ὁ μὲν οὖν Μητροφάνης εἴδη πραγματικῆς ἃ δέδωκε ταῦτα ἐστιν" 

εἰσὶ δὲ οἱ καὶ προστιϑέασι, καὶ αὖ πάλιν τῶν εἰρημένων τινὰ ἐκ- 
βάλλουσιν ἕτεροι" οὗ μὲν οὖν προστιϑέντες ἐπεισφέρουσι τὸ κατα 

ψιλὴν εἰσήγησιν. 95 T. VII. τό τε. 94 T. VII. κατὰ μέν. 

95 T. VIL τὸν Τίγρην, ἢ βουλεύεται Ξέρξης, εἰ δεῖ ἐφ᾽ “Ἕλληνας 
στρατεύεσθαι. τοῦτο yag, φασὶν, οὐδενὶ τῶν εἰρημένων εἰδὼν ἁρμότ- 

τει, ὥστε ὑπό τι ἐκείνων ἀνενεχϑῆναι. ἐκεῖνᾳ μὲν γὰρ πάντως ἔχει 
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Γάγγην" κατὰ ἀποχήρυξιν «δὲ, οἷον ὑπειρῆλϑέ τις τῷ 
πατρὶ ὡς ἀναιρήσων αὐτὸν; μεζεβάλετο. "5 τῆς γνώμης, 
καὶ ἀξιώσας τὸν πατέρα ἐνωμότως ὑποσχέσϑαι, ὡς οὔτε "7 

- ἀποκχηρύξει, οὔτε κατηγορήσει, ἔτυχε τῆς αἰτήσεως" μετὰ 
ταῦτα ὁ πατὴρ ἀποχηρύττει, καὶ ἀντιλέγει ὁ παῖς. "5 

Ἰστέον δὲ, ὅτε πᾶσα μὲν ἀποχήρυξις κατὰ πραγματικὴν 

γίνεται" ἐπιδέχεται δὲ καὶ ἑτέρας ἐπιπλοχὴν στάσεως" 

χαὺ ταῦτα μὲν τὰ ῥηϑέντα εἴδη εἶεν. ἂν πραγματικὴς" 

τὸ δὲ χατὰ συμπλοχὴν τῶν ἄλλων ατάσεωμ οὐχ ἂν εἶδος 
40 εἴη" ἡ γὰρ ἂν ἡμῖν ἐπ᾿ ἄπορον ἐξενεχϑείη 0 λόγος " τινὲς 

δὲ τὰ παρὰ τοῦ Μητροφαάνους ἔγγραφα εἰς ὃν συνάγου- 
σι" τό τε γὰρ xarà νόμον καὶ ψήφισμα καὶ κήρυγμα καὶ 
συνϑήκημ καὶ διαϑήχην ἑνὸς εἴδους φασὶν ὡς. ἀπὸ ῥητοῦ 
τὴν ἀρχὴν εἰληφότα" ovx ἐμνήσϑη δὲ τῶν ῥηθέντων si- 

45 δῶν 0 τεχνιχὸς, ὅτι περὶ διαιρέσεως αὑτῷ τῶν κεφαλαίων 

3] πραγματεία" ταῦτα δὲ οὐδεμίαν διαφορὰν περὶ τὴν 

διαίρεσιν ἔγχει. Τὸ τοίνυν νύμεμον" περὶ τῆς ἐγγρα- 

φουάναβαλλεται τέως" ὃν ταῖς νομικαῖς γὰρ, φησὶ, τὴν ταύ- 
tre γνωσόμεθα δύναμιν" ov γὰρ ἐνεδέχετα ἡμᾶς ταύτην 

30 γνῶναι , πρὸ τοῦ τὰς νομικὰς στάσεις μαϑεῖνς Ἰστέον 
δὲ, 0r. Πορφύριος 55 καὶ ἕτερα κεφάλαια ἐν τῇ πραγμα- 

ux» παρέλαβε, πηλικότητά τε καὶ πρός τι. ραχεῖαν 

μέντοι ταῦτα δύναμιν ἐνταυϑοῖ χέχτηται"͵ ἐν τῇ ἀγράφῳ 
δὲ τὸ ἔϑος τὴν τοῦ νομίμου τάξιν ἀναπληροῖ᾽ τρία γὰρ 

, 

τινὰ περίστασιν, τοῦτο δὲ ψιλὴν εἰσήγησιν, καὶ ἀληθὴς ὃ λόγος καὶ 

παραδέχομαι. κατὰ ἀποκχήρυξιν δὲ, οἷον ἐπεισῆλϑέ τις. 56 T. VII. 

μετεβάλλετο. 97 T. VIL. οὐδὲ — οὐδέ. 98 T. VII. addit: 

ὅτι μὲν γὰρ πραγματικὴν ἔχει στάσιν, καταφανές " ἐπεισφέρεται δὲ 
καὶ τὸ τοιοῦτον εἶδος oix ἀμέσως" διὸ οὐδὲ πρὸς τοῦτο ἐνιστάμεϑα" 
τιγὲς μέντοι καὶ πᾶσαν ἀποκήρυξιν πραγματιρῆς εἶναι μόνως ἤβου- 
λήϑησαν στάσεως οὗ καλῶς οἰηϑέντες" γίνεται γὰρ καὶ xaO" ἑτέραν, 

πλὴν ἐκ τῆς πραγματικῆς ἀεὶ λαμβάνουσα τὴν ἀρχήν" ὥστε πᾶσα 
μὲν ἀποκήρυξ i£. 99 T.VII. 9. , ' 
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ex ταῦτα τοῖς πράγμασιν ἐπιφαίνεται" ἢ γὰρ ἐγγράφως. 
τι ἐπιτέτραπται xoà καλεῖται νόμιμον, Ὁ ἢ κατὰ συνήϑη. 
ἐπιχράτειαν, ? xal λέγεται ἔϑος, ὡς ἡ τῶν “Ἰαχεδαιμονίων 

γετο πολιτεία " οὐδένα γὰρ αὑταῖς ἔγγραφον νόμον Auv- 

κοῦργος χατέλειπεν, ἢ οὐ πάνυ μὲν χαϑέστηχε συνηϑες, δ 

ἄλλως δὲ3 τῇ φύσει γνώριμον καὶ δίχαιομ ὄγομα αὐτῷ" * 
sal ταῦτα οὖν ol τῶν ῥητόρων 3 γίνονται παραλογισμοὶ, 
ὅταν ὁ μὲν ἔϑους, 6 0 δὲ νόμου ἀντέχηται" ὃ δὲ 7 ἀπο- 
ρῶν ἔϑους μεταπηδησῃ ἐπὶ τὰ δίκαιον. ἃ Κατασχευάξεταε 

δὲ τὸ νόμιμον τέσσαρσι τρόποις, ἐκ τῆς πολιτείας, ὅτι 10 
ἐν δημοχρατίᾳ 0 νόμος, τῇ πασῶν ἀρίστῃ πολετειῶν, ἐκ 

£ T. VII. addit: τὰ τοιοῦτο. 2. T. VII. γενόμισται, ὕπερ. 
ὀνομάζομεν ἔϑος, otro γάρ Tol φασιν ἄγεσϑαι τὴν «Μακεδαιμονίων. 
σπολιτείαν --- καταλιπεῖν τὸν Δυκοῦργον. . ὅ T. VII. τε. 4 T. 
VII. αὐτοῦ. 5 T. VII. πολλάκις γίν. 6 Mon. 8. ἔϑυς. Par. 
2977. ἔϑους ἢ νόμου. 7 T. VIL, ἢ ἀπορῶν τις rov ἔϑου. 8, 

T. VII. addit: ἀκόλουθον .0^ ὧν εἴη καὶ περὶ ἐκάστου τῶν κεφα-. 
λαίων διαλαβεῖν . ᾿Επάναγκες τὸ νόμιμον κεράλαιον κατά τινα τῶν 9 
γομικῶν λαμβάνεσθαι ᾿ στάσεων" ἐκεῖσε οὖν τὴν κατασκευὴν αὐτῶν 

μαϑησόμεϑα, γελοιότατον γὰρ ἂν εἴη καὶ πολλῆς αἴτιον συγχύσεως, 

εἰ μέλλοιμεν περὶ τῶν νομικῶν στάσεων λόγον ἐπεισφέρειν τῇ τῶν 

κεφαλαίων τεχνολογίᾳ " τὴν δὲ ἄλλην ἐργασίαν αὐτοῦ καὶ δὴ λεκτέον. 

κατασκευάζεται τοίνυν τέσσαρσι τρύποις, ἐκ τῆς πολιτείας, ἐκ τοῦ 
σεροσώπου, ἐκ τοῦ πράγματος, ἐκ τοῦ καιροῦ" ἐκ μὲν τῆς πολιτείας, 

οἷον ὅτι ἐν δημοχρατίᾳ ὃ νόμος κεῖται, ἐν τῇ πασῶν ἀρίστῃ πολι- 
τείᾳ Og Αἰαχένης ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου" ἐκ δὲ προσώπου, ὅτι καὶ 
παρὰ ᾿Αϑηναίοις, ὅτε οὗ μόνον ἐν δημοκρατίᾳ, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς 
σοφωτάτοις τῶν ᾿Ελλήνων" ἐκ τοῦ πράγματος δὲ, ἅτι καὶ περὲ τῶν 
μεγίστων διαγορεύει πραγμάτων, οἷον περὲ εἰρήνης καὶ πολέμου" ἐκ 
δὲ τοῦ καιροῦ νῦν μάλιστα χρηστέον αὐτῷ — — μάλιστα τὸ κεφάλαιον ἐκ 

δυοῖν τρόπων, ἔκ τε ἐγκωμίον τοῦ τεϑεικότος, καὶ ἐκ τῆς τῶν χρω- 

μένων ὠφελείας " οἷον ὅτε Σύλων ὃ ϑέμενος τὸν νόμον ἀνὴρ σοφίᾳ 
πώντας ἀνθρώπους παρενεγκὼν, καὶ ὅτι πλεῖστα τὴν πόλιν ὠφέλη- 

ot τε καὶ ὠφελήσει ὃ νόμος " χρὴ δὲ καὶ κατ᾽ εἶδος ἐπεξιέναι " τῶν 

ὠφελιμωτάτων ἕκαστον. λύεται δὲ τὸ κεφάλαιον ταῖς νομικαῖς. 
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προσώπου, ὃτι καὶ παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις, τοῖς σοφωξέτοις | 

τῶν ᾿βλλήνων" ἐχ πράγματος, ὅτι xol περὶ τῶν μεγέστων 

διαγορεύει, οἷον εἰρήνης ἢ πολέμου" £x τοῦ καιροῦ, ὅτι 

νῦν αὐτῷ μάλιστα χρηστέον, ἡνίχα τυχὼν (ϑίλιππος ᾿Ελά- 
δτειαν κατέλαβε. Πλατύνεται δὲ éx δυοῖν τρόπων, ἔχ τε 
ἐγκωμίου τοῦ τεϑεικότος τὸν νόμον, οἷον ὅτε ΣΖόλων ἐστὲ, 
x&i ix τῆς τῶν χρωμένων ὠφελείας, ὅτι πλεῖστα τὴν “πό- 

^ λιν ὠφέλησέ τε καὶ ὠφελήσει. Ἔν δὲ τῇ ἀγράφῳ τὸ 
ἔϑος. Διαφέρει νόμος ἔϑους, τῷ τὸ μὲν ἄγραφον εἷ- 

10 vat, τὸ δὲ ἔγγραφον" κατασχευάζεται ? δὲ τὸ ἔϑος ἢ ἐχ 
τῶν προγόνων, ὅτι xal οἱ πρόγονοι τοῦτο ἔπραττον, T) ἐξ 
ἡμῶν αὐτῶν, ὅτε τοιοῦτον ἐπραξαμέν ποτε, xol σύνηϑες 
ἡμῖν" εἰ δὲ οἰκείων ἀποροῦμεν παραδειγμάτων, τοῖς éOvi- 
xoig χρησόμεϑα, olov ὅτε καὶ ““αχεδαιμόνιοι καὶ ἄλλοι 

45 τινὲς τοῦτον πολιτεύονται τὸν τρόπον" ἔτι χατασχευάζε- 
ται καὶ ἐξ ὧν τὸ νόμιμον χατασκευάξεσϑαι ἔφαμεν" 
ἀνατρέπεται δὲ τοῖς ἐναντίοις ὧν κατασχευαζεται" οἷον 

' ὅτι ovx ἀχολουϑητέον τοῖς προγόνοις ἐν τούτῳ." διάφοροι 

γὰρ ἐκείνων καὶ ἡμῶν οἱ καιροί" ἢ ὅτι οὐ δεῖ μιμεῖσθαι 

20 τὰ “4αχεδαιμονίων 7 βαρβάρων ἔϑη, ὡς “Δριστείδης λέ- 
γὼν εἰς Περικλέα, ὦ παῖ Ξανϑίππου, μὴ τοὺς Iiyav- 

ταὶ μιμώμεϑα, οἱ λέγονται τοξεύειν εἰς τὸν οὐρανὸν, μηδὲ 

, τὸν Περσῶν βασιλέα“. ἔτι ix τοῦ εἰς ἀρχὴν ἀναφέρειν 

τὸν λόγον, οἷον σχοπῶ μὲν τοίνυν εἰς τὴν ἀρχὴν, εἰ κα- 
25 Aug παρεισέδυ τὸ ἔϑος" ἀλλὰ μὴ φαύλως" ἐπειδὴ γὰρ 

ταῖς πάντων γνώμαις ἐναντιοῦσϑαι οὐχ ἰσχυρὸν, ἐπὶ τοὺς 
χατάρξαντας τοῦ ἔϑους μεταφέρειν προσήκει τὴν μέμιγεν, 
ἐνδόξους μὲν ὄντας κατὰ παῤράλειψιν, ἀδοξοτέρους δὲ &v- 
rixoug μεμφομένους. Τὸ δίκαιον pi" 1? τὸ μὲν vo- 

80 μέμον καὶ τὸ δίκαιον τοῦ πράγματός εἰσι, τὰ δὲ ἐφεξῆς 

τοῦ προσώπου" προηγεῖται δὲ ταῦτα, ὅτι ἐπὶ τῶν τῆς 

9 Cfr. T. IV. p. 730. 1. 1. 10 T, VII. 4d. . 
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“τοιότητος στάσεων προτερεῦει τὰ TOU πράγματος". ἐπὶ 
δὲ τῶν ἄλλων τὰ τοῦ προσώπου" τὸ δὲ δίκαιον τέταχται 
μετὰ τὸ νόμιμον, πρῶτον μὲν, ὅτε οὐκ εἴ τι δίκαιον, τοῦτο 
καὶ νόμιμον᾽ εἴ τε δὲ νύμιμον, πάντως xal δίκαιον" ἔπει- 
τα δὲ, ὅτι κατασχευαστιχόν ἐστι τοῦ νομίμου" εἴ τι δὲ 5 

νόμιμον, πάντως xol δίχαιον" ἔπειτα δὲ, ὅτι χατασχευα- 
στικόν ἐστι τοῦ νομίμου. Τῶν γὰρ εἰφςφερομένων᾽ ὑπὸ 
τοῦ ῥήτορος τὰ μέν ἐστι κατὰ δόξαν, ὅταν εἰς τὸν νό- 

μον ἤ τι τοιοῦτον ἐπερειδώμεϑα, τὰ δὲ κατὰ διδασχα.- 
λέαν, ὅταν λογισμοὺς ἀποδιδῶμεν, περὶ ὧν ἂν λέγωμεν " 10 
διαιρεῖται δὲ, φησὶ, τὸ δίκαιον κατὰ μίαν τῶν δικαιολο- 
γικῶν, πάντως δὲ xal ἀνατρέπεται χατ᾽ αὐτήν οἷον συ- 

χνοὶ τῶν πολιτῶν φυγόντες πόλιν χατεσχευάσαντο, καὶ 
γράφεε τις στρατεύεσθαι ἐπ᾿ αὐτοὺς, ἐνταῦϑα γὰρ κατὰ 
ἀντίληψιν τὸ δίκαιον ληφϑήσεται ὑπὸ τοῦ ἀντιλέγοντος, 15 

ὡς οὐ δίκαιον ἐπ᾿ ἐχείνους 5 ἢ στρατεύεσθαι" ἔξεστι γὰρ τοῖς 
ϑουλομένοις, οὗ ἂν ἐθέλωσι πόλιν κατασχευάσαι" ἐπι- 

χειρήσομεν δὲ ἐν τῷ δικαίῳ ἐκ τοῦ πρασώπου, ὅτι φίλοις 

βοηϑήσομεν" ἐκ τοῦ πράγματος, ὅτι δίχαιον τὰς ἀγαθὰς 
τῶν πράξεων διὰ τῶν ἴσων ἀμείβεσθαι" ἐχ τοῦ ἀποβεβη- 30 
κότος, ὡς ὃ Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοχράτους" 3t 
„ei δὲ τοῦτο ἔσται, ἡ μόνη λοιπὴ τοῖς ἀτυχοῦσιν ἅπασε 
σωτηρία διαᾳςϑαρήσεται “" τὸ μέντοι ἀποβεθηκχὸς τοῦτο, 
εἰ μὲν κατὰ τὸ δίκαιον ἢ ἄδικον λαμβάνεται, ὡς ἐνταῦϑα, 
τοῦ δικαίου ἐστὶν, εἰ δὲ κατὰ τὸ ὠφέλιμον ἢ βλάπτον, 28 
τοῦ συμφέροντος. ᾿ΙΪστέον δὲ, ὡς ἐπειδὰν τούτων τινός 1" 
ἀπορῶμεν, ἐπὶ τὴν ἀντίστασιν αὐτοῦ χωρήσομεν" οἷον 
εἰ μὴ ἔχοιμεν λέγειν, ὅτε φίλοις βοηϑήσομεν, ἐροῦμεν 

ὅτι οὐχ ἐχϑροῖς, χαὶ πάλιν εἰ μὴ ἔστι λέγειν, ὅτι δίκαιον 
τοῦτο ποιεῖν, φήσομεν ὅτι οὐχ ἄδιχον. Τὸ συμφέρον" 50 
ὑποβέβηκε τοῖς πρὸ αὐτοῦ χειαλαίοις. τὸ συμφέρον, ὅτε 

10* Cod. ἐκείνοις. ^ p. 652. 12 Cod, és 
t 

, 
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ὥσπερ κατά τινα μαντείαν τοῦ ῥήτορος πρόεισιν" τὸ δὲ 
τοιοῦτον οὐκ ἂν εἴη ἰσχυρόν. «αμβάνεται δὲ τὸ κεφά- 

λαιον ἐκ πάντων τῶν περὶ τὸν ἄνθρωπον, τουτέστεν ἀπὸ 
ψυχῆς, ὡς ὅταν εὐσεβεστέρους πρὸς τὸ δαιμόνιον τοὺς 

δ ἑλομένους τὴν πρᾶξιν ἔσεσϑαι λέγωμεν" ἀπὸ σώματος, 

εἰ ὑγείαν προτείνομεν" ἀπὸ τῶν ἐχτὸς, εἰ περὶ πλούτου 
᾿λέγομεν ἢ εὐκλείας. Ὅτι Ἀρήσιμον" χρήσιμόν ἔστιν, 
ὃ παρὸν μὲν ὠφελεῖ, ἀπὸν δὲ οὐ διαφϑείρει" ἀναγκαῖον 
δὲ, οὗ χωρὶς εἶναι ἀδύνατον" xol ἔτε τὸ μὲν χρήσιμον x 

40 τῶν λογισμῶν ἔχει τὴν κατασχευὴν, τὸ δὲ ἀναγκαῖον καὶ 

᾿ς ἀπὸ τῆς ἀνάγκης τὴν πίστιν" xol ἔτι τὸ μὲν γρήχφεμον ἐχ 

περιουσίας λυσιτελὲς xol προαιρετικὸν τυγχάνει, τὸ δὲ 

ἀναγκαῖον ἐξ ἀνάγχης αἱρούμεϑα, καὶ ἀχούσιόν ἐστι" 
χώραν δὲ ἔχει. μάλιστα ἡ τοῦ ἀναγχαίου ἐξέτασις ἐν ταῖς 

45 δυσχερείαις τῶν πραγμάτων, ὅταν ἐπὶ πόνους 7 δαπάνας 

ἢ ἄλλο τι τῶν δυσχερῶν παραχαλῶμεν. τοὺς ἀχοθοντες" 
ἔνϑα xal τοῦ ἐκβησομένου ἐξέτασις ἀναγχαία" ἐστέον 
δὲν ὡς εἰ μὴ εὔπορον, παντελῇ φράξειν κακοῦ τινος ἀπο- 
βολὴν, χωρητέον ἐπὶ τὴν μείωσιν, χαϑάπερ ἐπὲ τὴν 

80 αὔξησιν, ἀντὲ τῆς τοῦ παντελοῦς τῶν ἀγαϑῶν χτή- 

σεως" εἰ δὲ xoi ἄμφω φαῦλα: φαίνεται, τά τε- vp 
ὑμῶν καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἐναντίων, ἢ ἄμφω ἀγαϑὰ XO TO 

σύγκρισιν τὸν λόγον προοϊσομεν " ἐπὶ μὲν τῶν φαύλων, 
ὅτι ἐλάττω τὰ ἡμέτερα, ἐπὶ δὲ τῶν ἀγαϑῶν, ὅτι μείξω . 

26 y δὲ τοῦ χεφαλαίου τούτου ἐργασία γίνεταε ovrog), 
πρῶτον μὲν ἐχ τοῦ ἐναντίου, οἷον πὸ κακὸν τὸ μὴ ἔχειν 
συμμάχους, δῆλον ὅτε συμφέρον ἂν εἴη τὸ χτήσασϑαι" 

δεύτερον ἐχ τῆς τῶν πολεμίων δόξης xol ἐλπίδος" τίνος 
ἡμῖν συμβάντος ἐχεῖνοι γαρήσονται, ὡς ὃ δημοσϑένης" 14 

30 σχεψώμεϑα δὲ τί ἂν εὔξαιτο Φίλιππος τούτῳ τῷ στρατο- 
πέδῳ" χαὶ ὁ ποιητής. 15 

15 T. IV. p. 744.1. 10. Sed Planudes ex T. VIL, quo eadem 

continentur, sua hausit, 44 De Chers. p. 94. — 15'Il. a.255. 



. XOAIA ΕἸΣ EXTAXEIX 031 

"Ho xt" γηϑήσοι Πρίαμος πριάμοιό gs παῖδες: 

Τρίτον ap ὧν πολλοὺς διὰ τὸ πρᾶγμα κινδύμους v ὑπε- 
μείνωμεν, ἢ χρήματα ἀνηλώσαμεν, ὡς Ὅμηρος" 

Κὰδ δὲ xcv εὐχωλὴν Πριάμῳ. καὶ Τρωσὶ λίποιμεν 

"4ργείην ᾿Ἐλένην, ἧς εἵνεκα πολλοὶ ᾿άχαιῶν | 5 

᾿Εν Τροίῃ ἀπόλοντο. τὸ 

Τέταρτον ἀφ᾽ ὧν οἱ πολέμιοι ὑπέμειναν, ὡς ὃ δημοσϑέ- 

νης ἐν τῷ ὑπὲρ τρῦ στεφάνου" 17 ἑώρων δὲ τὸν Φιίλιπ- 
σον, πρὸς ὃν qv ἡμῖν ὃ ἀγὼν, ὑπὲρ δόξης τὸν ὑφϑαλ- 

μὸν éxxexoupévov, τὸ σχέλος πεπηρωμένον, τὴν χλεῖν χα- 10 

τεαγότα. Πέμπτον ἀπὸ τῆς «τῶν πολλῶν χρίσεως, οἷον 

εἰ τύχοι περὶ ἐλευϑερίας, εἰ πάντες διώκουσιν αὐτήν" 
Éxrov ἀπὸ τῆς τῶν ἐνδόξων χρίσεως" ὡς παρ᾽ ᾿Ομήρῳ. 15 

"Ode "καὶ οἱ πρότεροι πόλιας καὶ τεἰχὲ ἐπόρϑουν. 

Τὸ δ᾽ αὖ δυνατόν" ovrt? τὸ δυνατὸν χωρὶς τοῦ 18 

συμφέροντος, οὔτε τὸ συμφέρον χωρὶς τοῦ δυνατοῦ ἀ- 

ύεεν τι πέφυκεν" εἰ γὰρ καὶ λυσιτελεῖ Μαρωνείταις ἢ 

“Σιφνίοις ἄρχειν τῶν Ἑλλήνων, ἀλλ᾽ ἀδυνατον ὃν οὐδέν 

ἐστι" καὶ εἰ δυνατὸν ἐχπιεῖν χώνειον, ἀλλ᾽ ὀπεὶ οὐ συμ- 

φέρον, ἀνόνητα καὶ τὰ τῆς δυνάμειρ" ὥστε. συμπέπλε- 40 

χται ἀλλήλοις τὰ χεφάλαια, ὡσπερ ἡ βούλησις καὶ ἢ 

δύναμις" τὸ μὲν. γὰρ συμφέρον μεμεῖται τὴν βούλησιν" 

πᾶσα γὰρ βούλησις éni τὸ δοκοῦν εἶναις συμφέρον ὁρμᾷ" 

τὸ δὲ δυνατὸν τὴν δύναμιν" ὥσπερ, οὖν ἐπ᾽ ἐχείνων ἐπὶ 

τὸ ἰσχυρότερον. ἀεὶ δεῖ τελευτῷν, οὕτω καν τούτοις. 28 

"dmnmo τῶν παῤακολ ουϑούντων᾽ τουτέστιν ἀπὸ ψυ- 

χῆς, ἀπὸ σώματος, ἀπὸ τῶν ἐκτός" ὥσπερ ἐν Φιλιππι- 

xoig. Δημοσϑένης" ἀπὸ «ιὲν ψυχῆς, ὅτι ἀϑυμεῖ Φίλιππος, 

χαὶ ὅτι ἐπιορχεῖ καὶ ἀπιστεῖται" ἀπὸ δὲ σώματος, εἴπερ 

ἔλεγεν ὅτε ἀσϑενεῖ καὶ πεπήρωται" ἀπὸ “δὲ τῶν ἐχτὸς, 30 

οἷον πῶς ἔχει τὸ περὶ αὐτόν" ἐπὶ μὲν οὖν τῶν κοινῶν 
- 

Cod. γηϑήσεις 46 Cod. ἀπώλοντο. 1]. β. 160. 47 p. 247. 

48 11. 0. 308. — 19. T. VIL. τ. 
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τὰ ἐχτὸς μάλιστα. τὴν χορηγίαν ἡμῖν παρέξεται". ἡνίχα 
δὲ ἐπὶ τύραννον ἢ δυνάστην ἕνα ὃ πόλεμος em, χώραν 

ἔχεν τὰ ἀπὸ ψυχῆς. ᾿Ἐργασίαν δὲ λαμβάνει τὸ κεφά- 

λαιον τοῦτο ἐχ τῆς ἑχατέρων συγχρίσεως, τῶν τε ἡμῖν 
δ αὑτοῖς προσόντων καὶ τῶν τοῖς ἐναντίοις" op γὰρ ἀπο- 

χρήσει ?9 μόνον τὰ τῶν ἐναντίων διαβαλεῖν , ἀλλὰ χρὴ 
καὶ τὰ οἰχεῖα συστῆσαι" τοῦτο δὲ τὸ δεύτερον ὁ Anuo- 
σϑένης παρῆχεν, ὡς καὶ ἙἙρμογένης φησὶν, ἐκ τῆς τῶν 

πραγμάτων ἀνάγκης" οὐ γὰρ εἶχε τηνικαῦτα δύναμιν 
40 τῶν ᾿4ϑηναίων οὐδεμίαν εἰπεῖν. ᾿Εζητήχασι δὲ τινες, 

πῶς ἀπὸ τῶν παρακολουϑούντων τοῖς προσώποις ἔφη 

κατασχευαξεσϑαι τὸ δυνατόν" τοῦτο γὰρ , φασὶ, τοῦ 
πρέποντός ἐστιν, ὅπερ ὑπὸ τὸ ἔνδοξον ἀνάγεται" ἐπ᾽ 

ἐχείνου γαρ δεῖ, φασὶ, τὰ παρακχολουϑοῦντα τῷ προσώ- 
45 πῷ σχοπεῖν, yévog , πατρίδα, προγόνους, ἀρετὰς , ἐχρὴν 

δὲ αὐτοὺς εἰδέναι, ὡς τῶν ἀχολουϑούντων τὰ μὲν “ἐχ 

τῶν ἀνωτέρω λαμβάνεται, τὰ δὲ ἔκ τῶν ἐνεστώτων" τὰ 

μὲν οὖν παλαιότερα τὸ πρέπον ἐργάζεται, οἷον αἱ «v προ- 
γόνων πράξεις, τὰ τῶν προγόψων ἐγχώμια, τὰ δὲ ἐνεατῶτα 

20 ποιεῖ τὸ δυνατὸν, οἷον ἀπορία χρημάτων, στράτευμα, τριῆ- 
θέων πλῆϑος" ἰστέον δὲ, ὅτι οὐχ αεὶ τὸ δυνατὸν ἐνστάσεε καὶ 

ἀντιπαραστάσει εἰφάξομεν,᾽ ἀλλ ἐὰν μὲν ὑῴδιον ἢ ἐπιτελε- 
᾿σϑῆναι τὸ πρᾶγμα περὶ οὗ ἡ ἡ σχέψις; οἷον ἐπιμνησϑέν- 

τες μόνον διὰ ταχέων ἐπιδραμούμεϑα. Καὶ πρὸς τὴν 

25 χατασχδυὴν οὕτω χωρήσομεν, ὅτι ἔδει μὲν, εἰ xoi ya- 

λεπὸν ἦν , μηδὲ τότε φυγεῖν, vũv δὲ καὶ ῥᾷδιον δείκνυ- 

ται, ἂν δὲ δυσχέρεια προσῇ, διε ἐνστάσεως καὶ ἀντιπα- 

ραστάσεως ὃ λόγος μεϑοδευϑήσεται. Καὶ πεζέται- 

Qog' πεὲξεταίρους ?? φασὶ τοὺς ἀπὸ ἱερατιχῶν ἔργων 

80 ἑταίρους xol φίλους γεγονότας, οἱ δὲ τοὺς περὶ τὸ σώ- 
μα 

20 Cod. ἀποχρήσῃ. 21 T. VII. xe. ' 22 [Ex schol, 

minor. T. VII. 27 
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μα τοῦ Φιλίππου φρουρούς' ἦσαν δὲ οὗτοι καὶ πιστοὶ 
καὶ ἐσχυροὶ, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν πεζῶν, πέξαι δὲ 33 αἱ 
τῶν ἱματίων ὦαι, ἐπεὶ ἔξωϑέν εἶσιν κατεσχευασμέναε 

περὶ τὰ ἱμάτια, 24. Ei9^ ὅτι καὶ ὀφδιον" αὔξησις γὰρ 
τοῦ δυνατοῦ ἡ τοῦ ῥάστου ἀπόδειξις" τούτῳ δὲ ἀντέ- 

xa&&TO' ἔδει μὲν εἰπεῖν xol περὶ τῆς τῶν ᾿᾿ϑηναίων δυ- 

νάμεως ἀντεξεταστικῶς" ἐπεὶ δὲ οἷδεν οὐχ ἀξιόλογον αὐτὴν 
τηνιχαῦτα οὖσαν, ἠρχέσϑη μόνῃ τῇ κατὰ Φιλίππου δια- 

βολῆ. Τὸ ἔνδοξον oͤ μοίως" ᾿ τοῦ συμφέροντος τριχῆ 
λαμβανομένου, κατὰ ψυχὴν, κατὰ σῶμα, κατὰ τὸ ἐκτὸς, 

τὸ ἔνδοξον ὑπὸ τὸ τρίτον ἀνάγεταυ τοῦ συμφέροντος 
μέρος, τὸ ἀπὸ τῶν ἐχτός" ἐν γὰρ τούτῳ ἢ πλοῦτον ἢ 
εὔχλειαν ὑποτείψδομεν" τυγχάνει μέντοι καὶ αὐτὸ ἰδίας 

5 

ἐργασίας, ὥσπερ ὅλον ὁμοῦ τὸ συμφέρον" ὅπερ δὲ ἔφη-᾽ 
μὲν ἐπὶ τοῦ δικαίου, τοῦτο χανταῦϑαά φαμεν, wg ἡνίχα. 
τινὸς τῶν κεφαλαίων ἀποροῦμεν, τὴν ἀντίφασιν αὐτοῦ 
παραληψόμεϑα, οἷον εἰ μὴ ἔχομεν λέγειν ὅτε συμφέρον, 

ἐροῦμεν ὅτι μὴ βλάπτον" εἰ δὲ λάβοι τὴν ἀντίφασιν ὁ 
ἀντίδιχος, διὰ τῆς ϑέσεως αὐτὸν ἐξελέγχομεν, οἷον οὐ 
δίκαιον λέγδιν αὐτὸν TOÓs τε μὴ βλαβερὸν, ἀλλ᾽ ὡς συμ- 

φέρει δοιχνύναι, σερὶ δὲ τῆς τάξεως τῶν TOLOLT(OV χεφα- 

λαίων ὁ μὲν Εὐστάϑιος εἰς τὰ ἰσχυρότερά φησι δεῖν 
καταλήγειν, ὃ δὲ ᾿4ϑανάσιος τοὐναντίον ὑπὸ τῶν ἰσχυ- 

ρότερων ἄρχεσϑαι, ἡμεῖς δέ φαμεν, ὡς πολλαχοῦ τοῦ 
λόγου ϑήσομεν καὶ προτάττοντες ταῦτα καὶ ὑποταττον-. 

τες. Τὸ δὲ ἐκβησόμενον" λαμβάνεται τὸ ἐκβησόμε- 
vov διὰ, διλημμάτων" χαϑ' ὑπόϑεσιν, ὅτι λυσιτελεῖ τὸ 

βοηϑῆσαι, ἐὰν 16 χρατήσωμεν, ἐάν τε μή" διαφέρει δὲ 

τὸ ἐχβησόμενον τοῦτο 3" τῆς. ἐν τῷ. συμφέροντι éxfla- . 

25 T. VII. γὰρ λέγηνται. 24 T. VII. add. ἐπειδὴ γὰρ. 

οὐκ εἶχεν ἀποδεῖξαι ᾿4ϑηναίων δύναμιν 1025, ἐκεῖνον γὰρ τὸν καιρὺν 

ἀσϑενεῖς ἦσαν ᾿Αϑηναῖοι, ἠρκέσϑη τῇ διαβολῇ τῆς" τοῦ Φιλίππου. 

inde scripsi 1. 7, οἷδὲν pro ὅτι codieis. — 25- T. VII. ας: 

Ahetor. Y. 23 
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σεως, ὅτι ἐκεῖ μὲν τὴν ἀπόδειξιν ποιούμεϑα τοῦ στρά- 
γματος, χαὶ τὰ προσεχῆ ἐξετάζομεν τέλη, οἷον ὅτε συμ- 
φέρει ᾿Ολυνϑίοις βοηϑῆσαι" εἶτα ἡ ἔχβασις" τοῦτο γὰρ 
ἡμῶν ποιησάντων ἐν Μακεδονίᾳ ἔσται ὁ πόλεμος, εἰ δὲ 

5 μὴ, ἐν τῇ rrt ἐνταῦϑα δὲ τοῦτο αὐτὸ ὁμολογούμε- 
yay λαμβάνοντες, xa ὑπόϑεσιν τὴν ἀπόβασιν -αὐτοῦ 

. ἐξετάζομεν, καὶ τῶν ἐκεῖ ἐξετασϑέντων τελῶν τὰ τέλη 

. ÓLaGXO7tOULEV , ὅτι ἐν Μακεδονίᾳ μὲν πολεμοῦντες σελεῖ- 

στα κερδανοῦμεν, ἐν δὲ τῇ Artixij τοῦ πολέμου συστάν- 
40 τος, τάδε xat τάδε πεισόμεϑα. Καλὸν δὲ χαὶ τὸ δια- 

λεχτικὸν προςϑεῖναι ϑεώρημα, κοινὸν ἅπασε toig χεφα- 

λαίοις, ὅταν γάρ τι χατασχευάζειν βουλώμεϑα, δεῖ προσ- 

ὁμοιον μὲν τῷ ἀποδεικνυμένῳ , ἔλαττον δέ τε εὑρόντας 

ἐχείνῳ κατασχευάζειν" ὅσα γὰρ ἄν εἴπῃς περὶ τοῦ ἐλάτ- 

45 TovOg, ταῦτα xci χατὰ τοῦ μείζονος ἐνεχϑήσεται, xci 

τὸ ἔλαττον ἀναιρούμενον. οὐχ ἀναιρεῖ καὶ τὸ μεῖζον, ὅσα 
γὰρ "6 ἂν ἂν εἴπῃς ἐπαινῶν τὸν Αἰνείαν, ἁρμόσει ταῦτα τῷ 
Ἕχτορι, oU μὴν ἐξελεγχομένου τοῦ Δινείου καὶ “Ἔχτωρ 

συνεξελέγχεται" ἐὰν δὲ ἀνασχευάξζωμεν, ἀπὸ τοῦ μείζο- 

30 vog ἐπιχειρήσομεν, ὡς τοῦ ἐλάττονος συναναιρουμένου 
τῷ μείζονε"' ἐξελεγχομένου γὰρ τοῦ Ἕχτορος ὡς δειλοῦ, 
καὶ 4ivsíag πάντως συνεξελέγχεταε. 

Περὶ μεταλήψεως. 

H μετάληψις πάλιν" πάλιν * ὥσπερ v πραγμα- 
25 τιχή ἐν μὲν οὖν τῇ μεϑόδῳ τελευταίαν ἔταξε τὴν μετά- 

ληψιν, ἅτε μὴ ἐκ τῆς διαιρέσεωρ τῶν ἄλλων στάσεων 

γινομένην, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ xci? χαϑ᾽ αὑτὴν συνεστῶσαν, 3 | 
ὅτε πασῶν τῶν ἄλλων στάσεων ἐμπιπτουσῶν tig cv- 
τήν. " οὐδέποτε yap παραγραφὴ μόνη μελετᾶται, ἀλλὰ 

80 τὸ μὲν ἔγγραφον ζήτημα ^ χατὰ μίαν τῶν νομικῶν, τὸ 

26 T. VIL. κε. 4 πάλιν Mon. om. 2 καὶ Mon. om. 

5 T. VII. c. XXIII. init. 4 T. VII. ζητεῖται. 
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δὲ ἄγραφον καϑ᾽ ἣν ἂν ἐμπέσῃ τῶν λογικῶν. 5 ἐνταῦς- 
ϑα δὲ μεταξὺ τῶν τε νομικῶν δ᾽ xad λογικῶν, ἐπειδὴ 7. 
ἀμφοτέρων μετέχει" τῶν μὲν vopixov χατὰ τὴν παρα- 
γραφὴν, τῶν δὲ λογιχῶν κατὰ τὴν εὐϑυδικίαν " τέτα- 

χκεαι ὃ δὲ μετὰ τὴν πραγματικὴν, ὅτε ὥσπερ τῆς πρα- καὶ 
γματικῆς ἡ μὲν ἔγγραφός ἐστιν, ἡ δὲ ἄγραφος, οὕτω καὶ 

ταύτης, ἢ ὅτι πλείστη πρὸς τὰς νομιχὰς τῆς παραγρα- 

qe ἡ συγγένεια" τὸ μὲν γὰρ τῆς πραγματιχῆς ἔγγρα- 
φον χαϑ' ὁμοιότητα γίνεται τῶν νομικῶν, ἔχον καὶ ἴδια 
κεφάλαια τὰ παρὰ τὸ νόμιμον" τὸ δὲ τῆς μεταλήψεως 10 
τουτέστιν ἡ 'παραγραφῆ͵ κατὰ νομιχόν τε γίνεται ὡς ἐπὶ 
τὸ πλεῖστον, καὶ ἰδίοις οὐ γρῆται τὸ παράπαν xsgaAaiotge 
Τελεία τέ ἐστι". ξητοῦσι πολλοὶ, 9 πῶς τελείαν ἔφη 

τὴν παραγραφὴν" ὁρῶμεν yaQ, ὡς τῶν 'παραγραφῶν al 
μὲν τέλειαι, ὅταν αὐτὸ τὸ πρᾶγμα’ καϑαπαξ ἐχβάλλω- 15 
gi ,*? ai δὲ ἀτελεῖς, ὅταν τὸ μὲν πρᾶγμα συγχωρῶσιν, 

ἀπὸ δέ τινος τῶν περιστατιχῶν τὸν ἀγῶνα παραγράφων- 

ται. λύεται δὲ ἡ ἀπορία, ὡς ἐν συγχρίσει τῆς μεταλή- 

peus λαμβανομένου ἘΣ roy χωρίου" πρὸς γὰρ ἐκχείνην 
ἀφορῶν τελείαν ἔφη τὴν παραγραφήν᾽ ὕπως γὰρ ἂν 30 
ἀτελὴς ὑπάρχῃ παραγραφῆ, τελειοτέρα ἐστὶ μεταλήψεως" 

εἴγε ἡ μὲν τοῦ ἀγῶνος ἔχει ἐκβολὴν, ἋΣ ἡ δὲ ἀγωνίζεται 

μεταλαμβάνουσά τι. τῶν περιστατικῶν. Π eel μὲ αν 1 

εὑρίσκεται" ἱστέον, ὅτι κατὰ τὴν χοινὴν ἁπάντων 

παράδοσιν κατὰ τέσσαρας ἢ. παραγραφὴ γίνεται στά- 25. 

σεις" κατὰ ῥητὸν xal διάνοιαν, καὶ ἀμφιβολίαν καὶ 

στοχασμὸν xol ὅρον" doxei δὲ παραλιπεῖν ὃ τεχνικὸς τὴν 

δ T. VII. add.: πάσαις γὰρ ὥσπερ ἂν τι πάσχῃ ἣ μετάλη- 

yug ταῖς vouixaig καὶ λογικαῖς. 6 T. VIL ἱ'λογικῶν καὶ - τῶν 

γομικῶν. 7 Mon. ἐπε. 8.ϑ T. VII. a. 9 T. VII. β. 

10 Mon. ἐχβάλωσιν. 141 Par. λαμβανομένης, Mon. λαμβανομέ- 

νον, ut . T. VII. 12 T. VII. εἴτε τοῦ ὑποκειμένου, εἴτε xa- 

ϑάπαξ τοῦ πράγματος, 13 Mon. μίαν. Par. μιᾶς. — efr. 

T. VII. δ᾿ ' , 
29.. 
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κατὰ στοχασμὸν , δοχεῖ γὰρ μὴ ἂν γενέσθαι. παραγρῶ- 

φὴν κατὰ στοχασμόν. πᾶσα γὰρ παραγραφὴ καὶ περὶ 

ῥητὸν καὶ κατὰ περίστασιν ἔχει τὴν ἀμφισβήτησιν " ὅσεου 

δὲ περὶ ἀμφοῖν ἢ ζήτησις, νομιχὴ γίνεται ἡ στάσις" ἐν 

δ δὲ στοχασμῷ οὐ περὶ τὸ ** ῥητὸν τὸ ζήτημα" ὡμολόγη- 

ται γὰρ Tp ἀποτυμπανίζεσϑαι τὸν φονέα" ἀλλὰ περὶ τὴν 

περίστασιν τὸ εὑρεϑῆναί τινα ἐπ᾿ ἐρημίας, νεοσφαχεῖ 

παριστάμενον σώματι" οἱ μέντοι τεχνεχοὶ, ἐπειδὴ κατε- 
νόησαν παραγραφήν τινα, αὐτὴν μὲν ἐφ᾽ Ὁ" ἑαυτῆς 

10 ἀπηρτισμένην καὶ ὑποχρίμενον ἔχουσαν, στοχαστιχῆς δέ 
τινος ἔξωϑεν ὑποϑέσεως κατασχευασϑείσης, χώραν καὶ 

αὑτὴν λαμβάνουσαν, ἵνα μὴ διεσπασμένη γίνηταε ἢ 
ᾧπόϑεσις, τὴρ μὲν παραγραφῆς ἰδίᾳ, τῆς δὲ στοχαστι- 
"ἧς ζητήσεως ἔξωϑεν λαμβανομένης ἄμφω συμπλέξαν- 

15 τες ἢ *. ὠνόμασαν παραγραφὴν 17 χατὰ στοχασμὸν, ὡς 18 
ἐπὶ τοῦ κατὰ Τιμάρχου" 7 μὲν παραγραφὴ, ὅτι οὐκ 

εἰσαγώγιμος ἡ δίχη, οὗ γὰρ ἐφεῖται λέγειν τοῖς ἥται- 
ρηκόσιν" ἡ δὲ στοχαστιχὴ ζήτησις, εἰ Τίμαρχος ἡταί- 
ρηχε" μένει τοίνυν ἡ παραγραφὴ, ὥσπερ ψιλή τις πρό- 

20 τασις' φαινομένη ἄπορος λόγου, xoà ovx ἔχουσα. χαϑ' 
ὅτου ἂν 15 ἐνεγϑῇ, εἴπερ μὴ ἀποδειχϑείη πρύτερον τὸ 
στοχαστικὸν ζή ripa. ἐπεὶ οὖν ἀποδεικνυμένου TÓUTOV 
φέρεται εὐθὺς ἡ παραγραφὴ κατὰ τοῦ ὑποχειμένου » 
διὰ τοῦτο συμπλέκειν φήϑησαν δεῖν ἀμφότερα, Ζητη- 

25 τέον χἀχεῖνο, ὡς τριῶν τοὐλάχιστον ἐν ἑχάστῃ παρα- 
γραφῇ στάσεων ὑποχειμένων, πῶς 19 αὑτὸς ἔφη τὸ πρό- 

τερον ξήτημα ὡς ἐπὶ δυοῖν" ἀλλὰ δῆλον, ὅτι 7 11 παρα- 
γραφή τε xal ἡ 33 στάσις χαϑ᾽ ἣν γίνεται, ὡς ἕν λαμ- 

.. 14 Mon. τὸ om. 15 Mon. ἀφ΄. — '16 T. VIL συνέ- 

cista» ὑνομάσαντες. 47 Par. 2977. τὴν παραγ. 18 T. VII. 

ἔστω δὲ ἡμῖν ἐπὶ παραδείγματος ὃ κατὰ Τιμάρχου" ἢ μὲν otv. 

19 a» T. VII. om. 20 zog T. VII. om. 21 ἢ Mon. 8. 

om, 22 T. VII. ἡ xa9^ ἣν γίνεται στάσις, ὡς ἕν ζήτ. λαμβ. 
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βάνονται ζήτημα, oir) γὰρ xaÓ" ἑαυτὴν ἀσύστατος ἡ 
παραγραφή" ?? Ἔστι δὲ ὅτε ὁρικῶς" οἷον ?* νόμος 
τὸν ἡταιρηχότα μὴ πολιτεύεσϑαι. Τίμαρχος ἡταιρηχὼς 

xai διδάσχων γράμματα κωλύεται" ξητεῖται γὰρ ἐνταῦ- 
Oc, εἰ ταὐτὸν τῷ 5" πολιτεύεσθαι τὸ γράμματα ὃι» δ 
δάσχειν. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε εἰ καὶ χατὰ ὅρον xoi στοχα- 
σμὸν πολλάχις τὸ πρότερον ζήτημα γίνεται, ἀλλ᾽ οὖν 
ἀπὸ νόμου πάντως τὴν ἀρχὴν λαμβάνει" ἀπὸ ῥητοῦ γὰρ 
πᾶσα γραφὴ; διὸ καὶ »ομιχῇ ὑποπίπτει στάσει" χαϑὸ 
δὲ πλατυνομένη, τυχὸν ἐν. " xata ῥητὸν xol διάνοιαν 10 

. τῆς ἐξετάσεως στάσει ὁρικῶς ? “ἡ στοχαστιχῶς ἐργάξεται, 

λέγεται χατὰ ὅρον ἢ στοχασμὸν ἐξεταζεσϑαι" τουτέστι 
τοῦ ῥητοῦ καὶ τῆς διανοίας ὁρικῶς πλατυνομένου ἢ στο- " 

χαστικῶς, οἷον [ἐγράψατο Τίμαρχος Aioxivm παρα- 

πρεσβείας" ὁ δὲ ἑταίρησιν ἐγκαλῶν αὐτῷ παραγράφεται 15 

τὴν δίχην᾽ ἐνταῦϑα γὰρ ἕτερος μὲν ἀγὼν ὁ τῆς πὰρα- 
πρεσβείας, ἕτερος δὲ τῆς ἑταιρήσεως, στάσεως ὧν διὰ 

τὸ ἀμάρτυρον στοχαστικῆς κατὰ παραγραφήν “ uà δὲ 

τὸ ἡττηϑῆναι διὰ τῆς παραγραφῆς Τίμᾳρχον, Ó τῆς 

παραγραφικῆς ἀγὼν εἰσάγεται, στοχαστικῆς ὧν Xa αὖ- 40 

τὸς στάσεως" καὶ πάλιν δὶς περὶ τῶν αὐτῶν δίκας μὴ 

εἶναι" γραψάμενος δημοσίων ἀδικημάτων Δημοσϑένης | 

Μειδίαν ?7. xoà ἑλὼν, χρίνεε αὐτὸν xoi ὕβρεως" àv τού- 

τῷ γὰρ χρωμένου τοῦ παραγραφομένου τῷ ῥητῷ, ἐξετα»- 
σουσε τὴν διάνοιαν οἱ διώκοντες ὁριστικῶς" ?9 κ᾽ τὸ δίς 28 
νῦν καὶ 35 noórsgov' ἢ δύο φησὶ, καὶ εἰ ταὐτὸν ὕβρις 
καὶ δημόσιον" τῷ δὲ "5 ἀχριβῶς σχοποῦντι οὔτε χατὰ 
στοχασμὸν, οὔτε χατὰ ὅρον γίνεται vj παραγραφὴ, ὥσπερ 

25 T. VIL. addit: πρὸς ὃ βλέπων ὃ τεχνικὸς ἄγαν ὀρϑῶς 
τῷ προτέρῳ ἔχρήσατο. 24 T. VII. v. 25 Par. τό. 26 
T. VII. ὁριστικῶς. 47 T. VII. Μειδίαν Anu. 28 Par. 

2977. δρικῶς sig τὸ Mig. 29 T. VIL. τὸ καὶ — 30 T. VII. 
ἀκριβῶς δέ. 
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προείρηται" 51 διὸ οὐδὲ ὃ τεχνικὸς εἶπε πλατέως "3 stepl 
αὐτοῦ. Τὸ δὲ μετὰ τὴν παραγραφῆν᾽" δύο ξητή- 
ματα 33 ἀεί ἐστι περὶ τὴν ἄγραφον μετάληψιν" τὸ μὲν 
xat ἐκβολὴν τοῦ ἀγῶνος, τὸ δὲ xar εὐθυδικίαν, ἐν ᾧ 

b τοῦ πράγματος 7 ξήτησις" πρῶτον οὖν καλεῖ τὸ τῆς 

ἐχβολῆς, ὃ δὴ καὶ χυρίως παραγραφή" αὐτὴ "4 δὲ, φη- 
oi, κατὰ μίαν τῶν νομικῶν ἐξετασϑήσεται. ᾿Ἐπειδὴ 
γὰρ ἐν αὐτῇ ἐστιν ἡ τῶν ἐμπιπτόντων ῥητῶν ἐξέτασις, 

ἀναγκαίως χατὰ μίαν τῶν νομιχῶν διαιρεῖται" τὸ δὲ 

40 ἕτερον, ὃ καὶ ἐπαγόωενόν 35 ἐστιν, ἤτοι ἡ εὐθυδικία 
xc" ἑτέραν δή τινα τῶν λογικῶν" λογιχαὶ δὲ εἶσεν, 

ἐν αἷς περὶ πράγματος ἢ ζήτησις, καὶ πάντα τὰ περὶ 
ἀγράφων ἐξετάζετα. ᾿Ἐμπέπτωκχε δὲ ἐνταῦϑα" 
οὐχ ἀγωνιστικὸν 36 τοῦτο τὸ παραγραφικὸν, ἐπειδὴ 

t& ἀνόητον τὸ τοῖς ἀμφιβόλοις ῥητοῖς ὡς κυρίοις γρῆσϑαε, 

ἀλλ᾽ ὀλίγως "17 πιϑανὸν" 58 ὡς παραγραφικὸν δὲ αὐτὸ 

εἶπεν, ἐπειδὴ χρόνῳ μόνὸν ἐχυρώϑη ὃ νόμος, οὐ xQi- 
σει δικαστῶν" εἰ γὰρ ἦν χρίσει χεχυρωμένος , παρα- 
γραφὴ ἂν ἐγίνετο 539 δι αὑτοῦ τελεία, καὶ οὐ παραγρα- 

20 guxoy, ^? | , 

31 aureo προείρ. T. "VIL om,. 52 T. VIL. πλατέως εἶπε. 
35 T. VII. ς, $4 T. VII. αὕτη. $5 Par. 2926. Mon. 8. 
ἐπαγγελλόμενον. Par. 2977. ἐπαγόμενον. $6 Ex schol min. 
T. VII. 37 Mon, 8. ὀλίγον. Par. 2977. ὀλίγον mug. 58 
T. VII. add. χρήσεται μὲν τῷ προειρημένῳ παραγραφιχῷ ὃ φεύγων 
ἐνταῦϑα, οὗ μὴν ἐνδιατρίψει, οὗ γὰρ ἰσχὺν ἱκανὴν ἔχε. 39 T. 
VIL. ἐγένετο sine &». 40 T. VII, addit: ἔστι δὲ τοιοῦτον, οἷοι 
ἔχων, φησὶ, τὰ πέντε τάλαντα, οὐ δύνασαι λέγειν, ὃ γὰρ νόμος 
κωλύει σὲ ἐνδεῶς ἔχοντος τῶν (Mon. 8. τῶν om.] πέντε ταλώντων. 
Apud Planudam sequitur cap. nel. τῆς ἀγράφου et περὶ ῥητοῦ 
καὶ διανοίας, quae integra leges T, IV. p. 795. et 813. 

t 
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Περὶ ἀντιενομέας. 

Ἢ ἀντινομία. Ἐν μὲν τῇ μεθόδῳ κατὰ τὸ ῥη- 

τὸν καὶ τὴν διάνοιαν τὸν συλλογισμὸν δὐϑὺς ἔταξεν, . 

ἐπειδὴ χοινωνοῦσι τῇ ποσότητι τοῦ ῥητοῦ, περὶ ἕν γὰρ 

ῥητὸν εἱλεῖται ἑκάτερον" ἐνταῦϑα δὲ μετὰ τὸ ῥητὸν καὶ 
τὴν διανοιαν τὴν ἀντινομίαν ἐπήνεγκέν, ἐπειδὴ μίαν σχε- 

δὸν διαίρεσω! ἔχουσι, καίτοι τῆς ἀντινομίας περὶ πλείο- 

γα ῥητὰ καταγινομένης᾽ τὰ αὐτὰ μὲν γὰρ ἀμφοτέραις 

ταῖς στάσεσι χεφάλαια, ἐν δὲ τῇ ἀντινομίῳ διπλὰ λαμ- 
βάνεταε, ὅϑεν xai φησιν αὐτὴν οἷον διπλοῦν ῥητὸν καὶ 1 

διάνοιαν εἶναι. ᾿Ενταῦϑα δὲ ζητοῦσί τινες, ὡς ἐπειδὴ 

διπλοῦν ῥητὸν καὶ διάνοιά ἐστιν ἡ ἀντινομία, διατὶ μὴ 

διπλοῦν εἶδος ῥητοῦ καὶ διανοίας λέγεται, ἀλλ᾽ ἰδιαζου- 

σα στασις. Τινὲς μὲν οὖν φασιν, ὡς ἐπειδήπερ ἴδιον 

χεφάλαιον ἔχει τὸ περιέχον καὶ περιεχόμενον, ὅπερ οὐχ 
ἔστι ῥητοῦ xal διανοίας, οὐκ ἄρα διπλοῦν ἔσται εἶδος 

ἢ ἀντινομία ῥητοῦ xot διανοίας, ἀλλὰ τοῦτό γε οὐκ ἐσχυ- 

póv* ἐν γὰρ τῷ κατὰ σύλληψιν ὅρῳ τὸ συλληπτιχὸν 
ἐιιπέπτωχεν, ὅπερ oUx ἔστιν ἐν τοῖς ἄλλοις εἴδεσι τοῦ 

΄ e € , v , * « 3 9» «4 . 

ρου" ἕτεροι δέ φασιν, τι παντὰ τὰ ὑπὸ τὴν αιτὴν 

στάσιν τελοῦντα εἴδη τὸν αὐτῆς ἐπιδέχονται ὁρισμὸν" 
ἐνταῦϑα δὲ διάφορος ὁ ὁρισμὸς ἀντινομίας τε καὶ ῥη-. 
τοῦ xoi διανοίας" εἰ δὲ xol ἦν ἡ ἀντινομία διπλοῦν εἷ- 

δὸς ῥητοῦ καὶ διανοίας, ἔδει ϑάτερον. μὲν τῶν ἀντιδίχων 
τοῖς δυσὶ κεχρῆσϑαι ῥητοῖς, θάτερον δὲ ταῖς δυσὶ δια- 
νοίαις" τοῦτο γὰρ ῥητοῦ καὶ διανοίας ἴδιον, τὸ τὸν μὲν 

κεχρῆσθαι τῷ ῥητῷ, τὸν δὲ τῇ διανοίᾳ" ἐν δὲ τῇ ἀντι- 
γομίᾳ καὶ παραβαίνεται ῥητὸν καὶ χυροῦται, ἕτερον, οὐχ 
ἄρα τῆς αὐτῆς φύσεως αἱ στάσεις. Ισάξειν δέ πως 
δοχεῖ. Καλῶς τὸ δοχεῖ. οὐ γὰρ παντάπασιν ἰσάξει 
ὅϑεν xol χαλεπὸν αὑτοῖς γρῆσϑαϊ φησι" τὸ ᾿δὲ χαλεπὸν 

ovx ἀδύνατον. Ἴδιον δέ" πολλὴ ἡ τοῦ χειραλαίον τοῦ- 
δὲ δύναμις, καὶ ἱκανωτάτη προσάγεσθαι τὸν ἀχροατήν " 

5 

30 
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ὁποτέρῳ γὰρ τῶν ἀντιδίχων ἀποδείξαντε, ὡς τοῦδε xQa- 

τήσαντος τοῦ νόμου οὐδὲ ὃ ἕτερος ἀναιρεῖται, δῆλον 

ὅτι πὰς δικαστὴς προστεϑήσεται. Τάχα δ᾽ ἄν τες 

«iro 0 uiv τεχνικὸς τὴν μέϑοδον εἰπεῖν παρῃτήσατο" 

δ ημεῖς δέ φαμεν, ὅτι δύναται ταῖς ἐννοίαις μὴ ἐξισάξεεν" 

χαὶ γίνεται τὸ τοιοῦτον διχόϑεν" ἀπὸ τε τῆς φύσεως 

τοῦ ῥητοῦ, οἷον ὅτι 0 ϑατέρον νόμος σαφής" ὁ δὲ τοῦ 

ἑτέρου ἀσαφέστερος" καὶ ἀπὸ τῆς χρήσεως, ᾿ εἰ ἔχομεν 
ἀποδεικνύναι παραδείγματα , ὡς πολλῶν καὶ ἄλλων OU- 

40 Tw χρησαμένων τῷ νόμῳ, οὐκέτε δὲ παραπλησίως καὶ τῷ 
TOU ἀντιδίχου. 

Ἢ μέντοι ἑτέρα διάνοια" yg γνώμη τοῦ νο- 
μοϑέτου ἐν τῇ ἀντινομίᾳ, οὐχ ὥσπερ ἐν ῥητῷ καὶ δια- 
νοίᾳ πρὸς τὸ ἀόριστον φέρεται, ἀλλὰ πρὸς αὐτὸ τὸ 

45 ῥητὸν, ἤτοι τὴν αἰτίαν, διατί οὕτως ἔγραψεν. Π  λ-- 
λάκιες δὲ διεμαρτυράμην᾽ τὰ τοῦ φεύγοντος εἰπόν-- 

τι ἀχόλουθϑον ἦν αὐτῷ καὶ τὴν ἑτέραν ἀποδοῦναι γνώ- 
μην, ἐπεὶ δὲ. ἐνταῦϑα οὐχ sUQsv, ἢ O τι ἂν εὑρίσκωσιν 

ἀμφότεροι εἶπεν. Καὶ καταδρο μή. Καϑόλου γὰρ 

20 "t&v ἀντεγκληματικχὸν διὰ τοῖ κοινοῦ τόπου προαγεται" 

τὸ δὲ ἀντιστατιχὸν ἀσφαλῶς εἶπεν" οὐ γάρ ἐστιν ἐνταῦ- 

ϑα κυρίως ἀντίστασις, ἐπειδὴ αὐτοῦ ἐστι τοῦ πεποιη- 

κότος μόνου ὠφέλεια, xa οἱ χοινῶς τῆς πόλεως, εἰ 

μῆπου Tig λέγοι ὡς ὑπὲρ τῆς πόλεώς ἐστιν" εὐπορήσει 

25 γὰρ ὁλχάδων ἡ πόλις, ἐξ ὧν οὐχ ἔσται τῶν ἀναγκαίων 
σπάνις. Ἢ μετάληψις. Τῆς ἀντιϑέσεως διπλῆς γι- 

γομένης, διπλῆ xoi ἡ μετάληψις ἐπακολουϑεῖ. Ὅτι ὃ 

μὲν παλαιός" ἐχ πέντε τρύπων ἐνταῦϑα ὁ Ἔρμογέ- 

vns τὴν τῶν νόμων σύγκχρισιν͵ ἐποιήσατο, ἀπὸ χρόνου, 

50 ἀπὸ προσώπου, ἀπὸ ποσότητος, ἀπὸ πηλιχότητος, καὶ 

ix τοῦ ἀποβησομένου" ἕτεροι δὲ καὶ ἐξ ἄλλων “δύο ἔφα. 
σαν, ἀπὸ τε αἰτίας, οἷον διατὶ ἑχάτερος τῶν νόμων ἐτέ- 
ϑη, xal ἀπὸ τοῦ πλήϑους τῶν χεχρημένων, ὅτι τούτῳ 
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μὲν πλεῖστοι κέχρηνται, ἐκείνῳ δὲ ὀλίγοι" * ἕπεται δὲ τῇ 
μεταλήψει τὸ πρός τι, ἑκατέρου ἐξετάξοντος , πότερον τῶν 

γόμων δεῖ παραβαίνειν. Καὶ τὸ ἴδιον μᾶλλον" τί 
δύποτέ go μᾶλλον, ὡς ἄν xal τῶν ἄλλων ἰδίων Oy- 

των" καὶ μὴν ἐκεῖνα κοινὰ τῇ ἀντινομίᾳ πρὸς ῥητὸν καὶ δ 
διάνοιαν" φαμὲν δὲ, ὅτι. καὶ τὰ χοινὰ ἔν τινε ὄντα ὡσ- 
nep ἴδια αὐτοῦ γίνονται. Κἀανταῦϑα μὲν χαλεπῶς. 
ἐστέον,᾽ ὅτι δυνάμεϑα καὶ ἐπὶ τοῦ ἀποχηρύχτου τὸ περι- 
ἐχον xal περιδχγόμενον εὑρεῖν" εἰ γὰρ ἀναδράμοιμεν dr 
τὴν πρώτην τοῦ νόμου διάνοιαν., ἐν οἷς φησιν, ὅτε τό- 10 

τε λέγει ὃ νόμος, εἴργεσϑαι τῶν πατρῴων τὸν ἀποχή- 
οὐχκτον, ὅταν ὡς χληρονομήσων τῆς οὐσίας ἀντέχηται, 
οὐχ ὅταν ὡς ἀλλότριος καὶ μηδὲν προσήκων, ἐντεῦϑεν 
εἰς τὸ περιέχον καὶ περιεχόμενον ἕξομεν" οἷον εἰ μὲν λά- 
βοιμι τὴν ναῦν, ἑκάτερος φυλαχϑήσεται τῶν νόμων, καὶ 15 
ὁ χύριον ποιῶν τὸν ἐπιμείναντα, xol ὃ τῶν ἀποχηρύ- 
κτων" οὐ γὰρ ὡς χληρονομήσων κατὰ τοὺς περὶ τῶν παΐί- 
δὼν νόμους πρόσϑβιμε τῇ νηΐ, εἰ δέ μὲ ἀποστεβοίητε,, ὃ 
περὶ τῶν ἐπιμεινάντων λυϑήσεται. 

Περὶ συλλογισμοῦ. 20 
Ὃ συ λλογεσμόρ" ὠνόμασται μὲν συλλογισμὸς 

ἀπὸ τοῦ κατὰ φιλοσοφίαν συλλογισμοῦ’ ὥσπερ γὰρ ἐχεῖ- 

vog διὰ τῶν ἀληϑῶν ἀποδείξεων χατασχευάξζει τὸ ζητού- 

μενον, οὕτω καὶ οὗτος διὰ τῶν πιϑανῶν λόγων εἰς ταὺ- 
τὸ ἄγει τὸ ἄγραφον TQ ἐγγρᾶφῳ᾽ περὶ δὲ τῆς τάξεως 
αὐτοῦ εἴρηται ἐν τῇ ἀντινομίᾳ. Προβολῇ πρά γμα- ag 
τος. Ἐνταῦϑα ὃ χατήγορος οὗ προβολὴν ἕξει ῥητοῦ, 

ἀλλὰ προβολὴν πράγματος" προβαλεῖταν γὰρ τὸ γεγο- 
γός᾽ ἐνταῦϑα μὲν γὰρ τὸ ῥητὸν λυτιχὸν γίνεται τῆς προ- 
βολῆς" ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων στάσεων. συναναλαμβάνεται 

αὐτῇ καὶ λύεται τῇ διαιρέσεε τὸ ῥητόν. Ζητητέον, τί go 

διαφέρει ἡ στάσις αὐτὴ τῆς ἀντιλήψεως" κἀκεῖ γὰρ γό- 

4 "Cod. ὀλίγῳ. EE nt 
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μον ὁ φεύγων προβαλλεται" καί φαμεν, ὅτι ἐν μὲν τῇ 
ἀντιλήψει νόμον προβάλλεται, ὃν ἂντιχρυς φυλάττειν 

- δοχεῖ" οἷον τὸν μοιχὸν ἀναιρεῖν προστέταχται ὑπὸ TOV 

γόμου" τρισαριστέα τις μοιχὸν ἀνελὼν χρίνεται" ἐν δὲ 

& τῷ συλλογισμῷ ἄλλο τι πράττει παρὰ TO γεγραμμένον. 

Διαφέρει δὲ χαὶ τὴς κατὰ ῥητὸν χαὶ διάνοιαν, ὅτε ἐκεῖ 

μὲν ὁ κατήγορος τὸ ῥητὸν προΐσχεται, ἔνταυϑα δὲ ὁ qtv- 

γων. Ὁ συλλογισμός᾽ ἐν μὲν τῷ ὅρῳ καὶ τοῖς &À- 

λοις προηγεῖτσ τὸ κεφάλαιον ὁ ὅρος τοῦ συλλογισμοῦ. ἐν- 

40 ταῦϑα δὲ ἐναλλαγὴ γέγονε τούτων, ὡς χαὶ ὁ τεχνεκός 

φησιν" αἴτιον δὲ τὰ διάφορον τῶν στάσεων εἶδος " ἡ μὲν 
γὰρ οὖσα λογιχῆ. εἰκότως τὰ λογικὰ ἔχει προτεταγμένα 
χεραλαια, ἡ δὲ, οἷα νομικὴ τὸ νομιχὸν προτάττει- κε- 
φάλαιον τὸν συλλογισμόν. Ἡ γνώμη τοῦ νομοῦ é- 

45 του" ἐπὶ τοῦ γεγονότος ix πόρνουν xci xoAvouévov δη- 

μηγορεῖν ὁ μὲν χατήγορος ἐῤεῖ, ὅτε πᾶσαν πορνείαν ὃ 
γομοϑέτης μεμισηχὼς διὰ τοῦτο. τὸν ἐκ πόρψου χωλύει 
λέγειν" ὁ δὲ φεύγων, ὅτι οὐ διὰ τοῦτο, «ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ 
ἔχειν αὐτὸν ὡρισμένον πατέρα μηδὲ ἀναγεγράφϑαι, ὅτου 

20 πατρὸς εἴη. Τὸ δὲ ἀνευϑύνως, τουτέστι χωρὶς εὐθύνης 
τῶν κωμῳδοΐντων. Ὁ βίαιος ὃ gos" xal αὐτὸς κου- 
ψὸς τοῦ μὲν χατηγόρου λέγοντος, ὅτι τοῦτό ἐστε τὸ Ovo- 
pacti χωμῳδεῖν, τοῦ δὲ φεύγοντος, ὅτε τοῦτο οὐδὲ ὅλως 

ἐστὶ χωμῳδεῖν. Πλείονα δὲ εἴδη" xoi μὴν εἰ εἴδη, 
25 πῶς τὴν αὑτὴν ἐπίδέχονται διὰίρεσιν, αὐτὸς γὰρ πολλα- 

xig ἔφη, ὅτι ἐκεῖνα εἰσὶν εἴδη τὰ διαφέροντα κατὰ τὴν 
᾿κεφ αλαίων διαίρεσιν" μήποτε οὖν οὔχ εἰσιν εἴδη, ἀλλὰ 
τρόποι, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ ἔφη, εἴδους μὲν γὰρ ἕνεκα καὶ 
τρόπου ταὐτὸν λαβὼν εἶδος καὶ τρόπον. Ἤτοι ἀπὸ 

. φρτοῦ ἴσου. ἴσον γὰρ O0 χατήγορος σπουδάζει δεῖξαι τὸ 

πεπραγμένον τῷ ἀπειρημένῳ ὑπὸ τοῦ νόμου" ἀπὸ δὲ τοῦ 
ἐναντίου, ἐπειδὴ ὁ φεύγων ἐρεῖς, Ort ὁ τὴν ἀριστείαν τι- 

μῆήσας μισεῖ xol τιμωρεῖται τὸν λειποτάχτην" οὐχ ἁπλῶς 
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9i, φησὶν, ἐνταῦϑα τῷ ἀντεγχλήματι χρήσεται , ἀλλὰ με- 
τὰ τῶν χεφαλαίων τοῦ συλλυγισμοῦ " δὲ μὴ γὰρ προέκευ- 

ro γέρας εἶναι τῷ ἀριστεῖ, τάχα ἂν ἦν ἀντέγκλημα ἢ 

xci ἀσύστατον. Ἰστέον δὲ, ὅτι ἐν μὲν τῷ ἀπὸ τοῦ ἴσου 

χαὶ τοῦ ἐναντίου ὁ φεύγων ἔχει τὸ ῥητὸν, ἐν δὲ τῷ ἀπὸδ᾽ 

τοῦ μείζονος xoi τοῦ ἐλάττονος ὁ χατήγορος, ἐν οἷς οὐχ- 
ἔτι προβολὴ ἔσται πράγματος ἁπλῶς, αλλὰ xoi ῥητοῦ." 

' 

JIPO4ETOMENA TOY ΠΕΡῚ EXPEXESN.*' a 
VoL 

Περὶ εὑρέσεων ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον, xaitoi καὶ τῶν 350 

ἄλλων πραγματειῶν Ἑρμογένους εὑρέσεις τινὰς εἰσαγου- 10 
σῶν. jj τε γὰρ ἐπιγραφομένη περὶ στάσεων εὕρεσίν τινα 
καὶ διασχευὴν διδάσχει καὶ αὐτός φηόιν, ὅτι τὸβιβλίον 3 
ἐχεῖνο " ταῦτόν ἐστι σχεδὸν τᾷ περὶ εὑρέσεως" καὶ δὴ 
χὰν τῷ * βιβλίῳ τῷ περὶ τῶν κεφαλαίων ἀρχόμενός φη-ς 
σιν" περὶ μὲν τῆς τῶν χεφαλαίων εὑρέσεως χατὰ τὴν 45 
διαιρετιχὴν ἐξεϑέμην μέϑοδον,“ ὧστε εὕρεσιν χαὶ ἐν 

ταῖς στᾷσεσι διδάσχει, καὶ αἱ ἰδέαι δὲ τὸ βιβλίον εὑρέ- 

σεις τινὰς διδάσχουσιν. Ἔστιν οὖν εἰπεῖν, 0r, ἐν μὲν 

τοῖς ἄλλοις τάξιν καὶ μεταχείρισιν τῶν εὑρημένων ἐν τῇ 
φύσει διδάσκει, οὐχ εὕρεσιν δέ" ἐνταῦϑα δὲ εὕρεσιν προ- 20 

ἢγουμένως προοιμίων καὶ πολλῶν παραδίδωσιν ἄλλων" 
xxi ὅτι 5 ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις χοινόν τι ἣν ὄνομα περὶ 
ὧν ἔμελλε διδάσχειν, ἐξ οὗ xol τὴν ἐπιγραφὴν εὐϑότως 

* Sequitur caput περὶ ἀμφιβολίας, quod exstat in T. IV. 
p. 845. 

1 Contuli Par. 2918. Specimen sumsi ex Taur. LXXVII. 

c. III. 20, 2 Taur. h. 1. et in sqq. βυβλίον. — 5 Ald. ἐκεῖ» 

γος. ἃ Taur, et Par. καὶ ἐν τῷ τρίτῳ βιβλίῳ περὶ τῶν κεφ. — v. 19. 
Ald. Per. μεεαχείρησιν, sct. μεταχείρεσιν. εἴ. Schaef, Melet. p. 58. 5 
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ἦν λαμβάνειν 5 οἷον στάσεις, ἰδέαι περὶ στάσεων, spi. 
ἐδεῶν" ἐν δὲ τῷ παρόντι βιβλίῳ ἐπειδὴ μηδὲν χοινὸν Gvo- 
μα κεῖται γνώριμον τούτοις, περὶ ὧν διέξεισιν, ἔστε γὰρ 
προοίμιον, διήγησις χαὶ τἄλλα, ὧν οὐδὲν κοινὸν ὄνομα, 

δ τούτων δὲ κοινόν τι τὴν εὕρεσιν παραδίδωσιν, εἰκότως 
. ἀπ᾿ αὐτῆς τῆς εὑρέσεως τὴν ἐπιγραφὴν ἐποιήσατο. ᾿Εζή- 
τησαν δὲ τινες, ví κοινὸν κεφαλαίῳ καὶ εὑρέσει. φαμὲν 

οὖν, ὅτι κεφάλαιόν ἐστι μέρος λόγου éx νοημάτων δια- | 
φόρων πρὸς &v τι τεινόντων τὸ κατασχευαζόμενον" 7 tv- 

40 ρέσις δὲ νοημάτων διαφόρων εὐπορία" κοινωνοῦσι δὲ aÀ- 
λήλοις, χαϑὸ πρὸς ἕνα σχοπὸν τὸ προχείμενον φέρονται. | 

δεῖ yàg προσφυῶς τῇ ὑποϑέσει ἑκάτερον ἐξετάζεσθαι" 
εἰ γὰρ ἄλλο μὲν εἴη τὸ ζητούμενον, οἷον στοχασμὸς, 
ἄλλο δὲ τὸ κατασκευαζόμενον, οἷον ἀντιλήψεως κεράλαι- 

45 0v, 7] ἑτέρας στάσεως, ἀσύστατον ἂν εἴη τὸ ζήτημα, ἢ 
ἀμαϑὴς ὃ μελετῶν" διαφέρουσε δὲ ἀλλήλων, ὅτε τὸ. μὲν 

— κεφάλαιον ὡρισμένον: ἐστὶ καὶ ἀεὶ φυλαττόμενον" οἷον 
« ἐπὶ τῆς πραγματικῆς νόμιμον, δίκαιον, συμφέρον" ταῦ- 

τα γὰρ πάντα * ἐν ἑχάστῃ πραγματικῇ στάσει ἐμπεσεῖ-. 
20 Tat, καὶ πᾶς μεταχειριζόμενος αὑτοῖς χρήσεται" ἡ δὲ εὺ- 

ρεσις ἀόριστος καὶ πρὸς. τὴν ἑχάστου φαντασίαν ἐγγι- 

γνομένη" διὸ οὐ πάντες χρήσονται τῇ αὐτῇ, ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
εὐπορώτερον, οἱ δὲ στενώτερον εἶτα ? τὰ μὲν χεράλαια 
περιέχει τὰς εὑρέσειρ᾽" αἱ δὲ οὐ περιέχουσι ταῦτα, ἀλλὰ 

45 περιέχονται" ἔτι τὰ μὲν κεφάλαια ἀπὸ τῶν ἀγώνων ἀρ- 

χόμενα εἷς τοὺς ἀγῶνας καταλήγει, ἡ δὲ εὕρεσις χαὶ τῇ 

παρεχβάσει χαὶ τοῖς μέρεσι τοῦ ĩ λόγου χεχλήρωται. 71ρο- 

οἰμιόν 19 ἐστι λόγος παρασχευάζων τὸν ἀχροατὴν εἰς ὕπο- 

δογὴν τῆς ὑποϑέσεως" κυρίως δὲ προοίμιον ἔλεγον οἱ 

80 παλαιοὶ τὰ παρὰ τῶν χιϑαρῳδῶν. ἐν ἀρχῇ λεγόμενα" 

Taur. ἔτι. — 6 Taur. ἐκλαμβάνειν. 7 Taur. κατασκευάζον. 8 
πάντα. Taur. om. | 9 Tour: ἔτι. 10 Cfr. T. VII. c. I. e. 
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οἴμη γὰρ ἡ 90r, ἢ ἀπὸ ** τῆς οἴμου, τουτέστι τῆς ὁδοῦ" 
τέλος δὲ τοῦ προοιμίου τὸ παρασχεῖν. εὐήχοον πρὸς τὰ 
λοιπὰ τὸν ἀχροατήν" ἐπεὶ δὲ προσοχῆς ποιητικόν ἐστιν, 

ἀνάγκη πᾶσα πρὸ τῶν ἄλλων αὐτὸ ταἀττεσϑαι" δὲ γὰρ 

καὶ ἐν μέσῳ τοῦ λόγου προοίϊμιὰ τινα δοκοῦσιν εὑρίσχε- 5 
σϑαι, ἀλλ᾽ οὐκ εἰσὶ χυρίως πρφοίμια᾽ ἀλλὰ πολλάχις ἐν 

τῷ μεταξὺ γινομένου ϑορύβου ἀνάγκη κατάστασιν ποι- 

σαι οἱονεὶ προοιμιαζόμενον. ᾿Εν μέντοι τισὶ λόγοις 
χαὶ δυσὶ καὶ τρισὶ προοιμίοις γρησόμεϑα᾽ δυσὶ μὲν ὡς 

ὃ Δημοσϑένης iv τῷ τρίτῳ τῶν ᾿Ολυνϑιακῶν, ὧν πρό- 40 
τερον *? μὲν, ,οὐχὶ ταῦτα 158 παρίσταταί μοι γινώσχειν, 
ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι“ καὶ ἑξῆς. δεύτερον δέ" ,0 μὲν οὖν 
παρὼν καιρὸβ, ὦ ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι.“ 14 τρισὶ δὲ ὡς ὃ 
αὑτὸς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ᾿Ολυνϑιαχῶν. ὧν πρῶτον μὲν, 
»ἐπὶ πολλῶν ἂν τις, ἰδεῖν, Ej ὦ ἄνδρες ᾿4“ϑηναῖοι, δο- 45 

xti μοι.“ δεύτερον δὲ, „rò μὲν οὖν͵, 16 ὦ ἄνδρες 4ϑη- 

γαῖοι, τὴν (ϑιλίππου ῥώμην διεξιέναι." * 'τρίτον δέ" ,,τὸ 

μὲν 17 οὖν ἐπίορκον καὶ ἄπιστον καλεῖν ἄνευ τοῦ τὰ πε- 

πραγμένα δεικνύναι," καὶ ἑξῆς. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτι παραιτη- 

σόμεϑα τὸ προοίμιον, ὅταν ἢ εὐνοῶσιν οἱ δικάζοντες ἢ 999 
ὀλίγον λάβωμεν ὕδωρ. Τότε γὰρ ῥητῶν ἀναγκαίων διή- " 
γησις ὠφελιμωτέρα, οὗ μὴν δὲ, ἀλλὰ xai ἐπὶ τοῦ ἐν 
᾿Φρείῳ πάγῳ δικαστηρίου χρῆσις προσιμίων οὐκ ἦν. κῆ- 

ουξ γὰρ προσεφώνεε τῷ εἰσιόντι, μὴ προοιμιάζξου, μηδὲ 

ἐπίλεγε." ὡσαύτως ἐνώπιον βασιλέως οὐ δεῖ προοιμιάζε- 25 

σϑαι, ἀλλ᾽ οὐδὲ βασιλεὺς ἀεὶ προοιμιάξεται, ἢ ἀρχιερεὺς, 

τὸ αἰδέσιμον xal ἀξιόπιστον ix τοῦ βαϑμοῦ κεχτημένοι 
καὶ μὴ γοητείας λόγων ἐπιδεόμενοι" ol yaQ ἀκροαταὶ ὡς 

41 Ἢ ἀπὸ τῆς οἶμον τουτέστι τῆς ὁδοῦ Taur. om. 412 

Taur. πρῶτον. 43 ΟἹ. IIL init. 14 Ol. ΠΙ. p. 29. 15 

Ald. émi πολλῶν μή. Taur. et Par. émi πολλῶν ἂν τις ἰδεῖν, — 

Ol. 11. init. 416 OL IL p. 18. paullo post init. 17 Ol. 

II. p. 19. 

[4 
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δεσπόταις αὐτοῖς ὑπείκουσι καὶ οὐδεὶς ἐστεν ὃ ἀντιτατ. 

τόμενος * ὅϑεν xoi βραχυλογίαις 19$ οἱ τοιοῦτοι κχέχρην- 

ται" ὥσπερ καὶ παρὰ τοῖς ἀρχαίοις εἴρηται, »»εας Ót- 

σπότης δούλῳ μονοσύλλαβον"“ τὸ δὲ ἱκετεύειν μακχρόν᾽ 

5 ἔτι ἐὰν τὸ πρᾶγμα ἐπείγῃ, καὶ σπεύδωμεν ἐπὶ τὴν διη- 

γησιν, οὐ προοιμιασόμεϑα" ὁμοίως καὶ ἐὰν y περὶ "ἢ 

ἡμῶν τὸ πρᾶγμα᾽ καὶ ϑαῤῥοῦντες εἰσερχώμεϑα, noo 
μίῳ οὐ γρησόμεϑα. 

᾿Ιστέον, ὅτε μέρη τοῦ πολιτιχοῦ λόγου πέντε τινὶς 
40 παρέδοσαν, προοίμιον, διήγησιν, ἀντιϑέσεις, λύσεις, τὰς 

λεγομένας πίστεις, ἐσίλογον" ἕτεροι δὲ εἰς ?? τέσσαρα 
ταῦτα συνεῖλον" τὰς γὰρ ἀντιϑέσεις xol λύσεις ἑνὶ Ovo- 

ματι τῶν ἀγώνων ἐχάλεσαν᾽ τινὲς δὲ προστιϑέασι καὶ 

ἕτερα τρία, ἔφοδον, παρέχβασιν, αὔξησιν" ταῦτα δὲ οὐχ 

46 ἔστιν ἕτερα παρὰ τὰ “προειρημένα. ἔφοδός τε γὰρ ἐστιν 
ἡ προϑεραπεία, τουτέστι τὸ προοίμιον ) αὔξησις δὲ ὁ 

ἐπίλογορ᾽ καὶ γάρ. ἕνεχα rov ϑυμικὸν ποιῆσαι τὸν διχα- 

στὴν ἢ ἱλαρὸν ἐπινενόηται ὃ ἐπίλογος. ἢ δὲ παρέχεις 
Om ἐν τῇ διηγήσει ἐστὶν ἢ ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ἢ ἐν τῷ ἐπι- 
20 λόγῳ" εἰ δ᾽ οὐδενὸς τούτων ἐστὶ, περιττόν. ἐστι καὶ ἀχρεῖς 

ον" χαὶ ἁμαρτάνει ὁ ῥήτωρ γρώμενος αὐτῇ" δεῖ δὲ τὸ 

προοίμιον συνεστραμμένον εἶναι, καὶ σπερματιχῶς ἔχειν 
τὰ τῆς ὑποϑέσεως" ἐν αὐτῷ γὰρ τὸ πρᾶγμα μανϑάνο- 
μὲν" τοῦ γὰρ ὅλου λόγου ξώῳ ἀτεχνῶς ἐοικότος, τὲ προ- 

25 οἰμιον τῇ κεφαλῇ τούτου ἀναλογεῖ. ᾿Ἐπισκεπτέον δὲ, ὅτι 
ἐλλιπώῶς ?* τὴν τῶν προοιμίων εὕρεσιν παραδίδωσιν o 'Eo- 

᾿ μογένης᾽" πολλὰ γάρ ἐστιν ἀρχαῖα προοίμια" καὶ μυρία 

γέα συστῆναι δυνάμενα , y ἐξ ὧν οὐδὲν εὑρεϑήσεται εἰς QU- 

δένα τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ παραδεδομένων τρόπων ?? ἀναγό- 

18 Ald. βραχυλογίας. Ἴδαν. βραχυλογίαις ol τοιοῦτου χρώ- 

μενοι. ad marg. κέχρηντα. 490 Por. ὑπέρ. 30 Par. εἰ. 21 

Par. ἐλλειπῶς. 42. Ald. παραδεδομένον τρόπον. Par. παραδε- 

δομένων τρόπων. 
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μενον" οἱ δὲ παλαιότεροι ἐλλιπῶς μὲν xaxtivot xol ἀδι- 

ευχρενήτως, ἀλλ᾽ οὖν. πολὺ πλείους τρόπους παραδεδώ- 

κασιν" εἰς ὧν ἐνίους μᾶλλον ἀναφέρειν ἐστὶ τὰ προοί- 
μια. ἢ εἰς οὺς αὐτὸς ἐνόμισεν ἀναφέρεσθαι" τὸ γὰρ ἐκ 
βαρύτητος προοίμιον, xoà τὸ ἐξ ἐπαίνου τῶν ἀχουόντων" 5 
καὶ τὸ ἐξ αἰτίας, καὶ τὸ ἐξ ἀπολογίας, οὐκ ἀπολιπού-. 
σης 3} μέμψεως, ἀλλ᾽ ἐπιείκειαν μόνον ἐνδειχνυμένης, καὶ 
πολλὰ ἄλλα παρῆχεν ὃ Ἑρμογένης, ὧν ἕχαστόν ἐστιν ἰδεῖν 

τῷ βίῳ μᾶλλον ἐπιπολάζοντα ἢ τὰ ᾿Βρμογένους καὶ τὰ 

τῶν ἀρχαίων προοίμια. 54 Τῷ μὲν οὖν ix βαρύτητος τη- 10 
γικαῦτα γρησόμεϑα ἐπὶ τούτου. συνεχῶς τις νέος πλού- 

σιος χρινόμενος τυραννίδος ἐπιϑέσεως τὴν οὐσίαν αὐτοῦ 

κατεπόντωσεν ἐν ϑαλασσῃ, xal χρίνεται. καὶ ἐπὶ τού- 

του" ῥήτορες ἐξεδόϑησαν τῷ Φιλίππῳ, xol ἀφεϑέντες 

oU πολιτεύονται καὶ ἀρίνονται" ἁρμόσει οὖν αὐτοῖς τὸ 15 
ix βαρύτητος προοίμιον" oUX qv ὡς ἔοικε τῶν χαχῶν ἀπαλ- 
λαγη" πρότερον μὲν γὰρ πολιτευόμενοι κινδύνοις περυ- 
ἐπέσομεν" νῦν δὲ ?5 τὸ σιωπᾷν χρίνοντες δίκαιον εἰς δὲ- 
καστήριον ἥκομεν" πρὸ τούτου τοίνυν βουλὰς βουλεύοντες 
viv παρ᾽ ἑτέρων ζητοῦμεν γνώμην, ὃ τι καὶ πράξομεν" 20 
ὁμοίως κἂν γνώμην τινὰ εἰσαγαγόντες ἀποτύχωμεν τοῦ 
πεῖσαι, εἶτα εἰσεῤχώμεϑὰ ?* τοῦ προσϑεῖναι βουλὴν δευ- 
τέραν, τῷ ἐσχηματισμένῳ ἐχ βαρύτητος χρησόμεϑα" oi- 

ον ἔγραψεν “Αἰσχίνης τριςκαιδέχατον ϑεὸν νομίξειν Φί- 

λιππον᾽ ἀντειπόντος 4ημοσϑένους ἡττήϑη᾽ ὃ δὲ σγη- δ᾽ 

ματίζεται ἐν τῇ δευτέρᾳ αὐτοῦ βουλῇ καὶ ναοὺς αὐτῷ 
κατασχευασϑῆναι" τὸ προοίμιον οὖν" εἰ καὶ περὶ τῶν 

προτέρων 37 οὐχ ἱκανῶς παρὰ τισιν ἔδοξα συνεωραχέναε ' 

τὸ βέλτιον, ὅμως οὐκ ἔδοξέ uos χαλῶς ἀϑυμήσαντε συ- 

25 Par. ἀπολυούσης. 24 προοίμια Ald. om., recepi ex 

Par. — 25 δὲ Ald. om., recepi ex Par. 26 Ald. εἰσερχόμεϑα. ' 

Par. εἰσερχώμεϑαι 47 Ald. εἰ καίπερ πρότερον, Par. εἰ xoi 

περὶ τῶν προτέρων. 

͵ 
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γῆσαι, ἵνα μὴ xaxovovg δόξω τῇ πόλει" ἀλλὰ τὰ δοχοῦν- 

τά μοι νῦν συμφέροντα εἰσηγήσασθαι" τῷ δὲ ἐξ krci- 

vov τῶν ἀχουόντων, ὅταν περὶ axolovOovvtov βουλευώ- 
8.584 μεϑα᾽ olov Θεμιστοχλῆς πείσας ἐχλιπεῖν τὴν πόλιν βόυ- 

5 λεύεται ἐμπρῆσαι τὸ ἄστυ. φήσει τοίνυν ὁρῶν ὑμᾶς στε- 
πεισμένους, ἐφ᾽ οἷς μικρῷ πρόσϑεν εἰσηγησάμην, πρό- 
ϑυμος τὰ νῦν γεγονὼς ἤχω τὰ τοῖς προτέροις ἑπόμενα 
συμβουλεύσων" 55 ὁμοίως: καὶ ὅταν “περί τενος δυσχεροῦς 
βουλευωμεϑα τῇ τε προβολὴ τοῦ συμφέροντος, καὶ τῷ 

40 πρὸς αὐτοὺς ἐπαίνῳ τοὺς διχαστὰς ἐπισπασόμεϑα" λέ- 

ἕξομεν γὰρ, τὴν περὶ πάντα λυσιτελῆ σπουδὴν ὁρῶν ὑμᾶς 
ἔχοντας, ὦ ἄνδρες ἄριστοι, καὶ τὸ πρόϑυμον τὸ περὶ τὰ 
πραχτέα' χῶν δυσχγερῇ μέλλω λέγειν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐξ 
᾿αὐτῶν γενησομένην t7 πατρίδι ὠφέλειαν οὐχ ἄξιον ἔχρι- 

45 να σιγῆσαι ὑφορώμενος, τὴν ἐχ τῆς ἀγνωμοσύνης δια- 
βολήν" ἔτε καὶ ἐὰν ἐπὶ ὁμογενῶν προβλημάτων τῷ ἡμε- 

τέρῳ προβλήματι xoi ἄλλοτε παρέσχον" ̓ αὑτοὺς εὐπειϑεῖς 
οἱ ἀχροαταί" οἷον ἄξιον͵ i ὑμᾶς ἐπαινέσαι, ὦ ἄνδρες ἄρι- 
στοι, avo ὧν toig τὰ βέλτιστα συμβουλεύουσι "et ε- 

20 σϑε. ἐξ ὧν λαβὼν παῤῥησίαν καὶ αὐτὸς ἥχω περὶ τῶν 
ὁμοίων ὑμᾶς πείσειν οἰόμενος" ' iE αἰτίας δέ ἐστι προοί-- 
piov, ὡς τὸ Δημοσϑενικόν᾽,, εἰ μὲν περὶ χαινοῦ τινος 
προὐτίϑετο 35 λέγειν," καὶ ἑξῆς" τὸ δὲ κατ᾽ ἐπιείκειαν 
ἀπολογίας, ὡς τὸ Αἰσχίνου κατὰ Τιμάρχου, *? ,,οοὐδένα 

45 πώποτε γραψάμενος.“ Εὑρίσχεται προοίμιον καὶ ἐκ διαβο- 
«λῆς τοῦ ἀντιδίχου, ὅταν οὗτος νιχήσας πάλιν εἰσιὼν ἂν-- 
τιλέγῃ σοι, οἷον, τὸ μὲν αὐθάδη καὶ καταφρρνητὴν γε- 
νέσθαι τοῦτον, ὦ δικασταὶ, οὐδὲν ϑαυμαστόν" τὸ. γὰρ 
χρατεῖν ix συνηϑείας λαβὼν νομὴν εἴληφε τοῦ ἀντιλέ- 
γὲιν ἐν οἷς ἂν αὐτῷ δόξῃ" ἔνϑα ὁ ἀντίδικος χρήσεται προ- 

οὐ- 
΄ 

$8 Ald. συμβουλεύων. Par. cvufovisbcow. v. 15. Ald, mga- 

«raa. 249 Par. προὔκειτο, — Phil. I. init. 580 Initio. 

- 
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oio τῷ 31 ἐξ ἐπαίνου τῶν ἀχροατῶν * εἰ) λαμβάνεται 

προοίμιον xal ἀπὸ τοῦ εὐθίχτου xal εὐστόχου, ὅταν QU- 

τοῦ τοῦ πράγματος τῆς ὑποϑέσεως ἐφαπτώμεϑα, οἷον 

νέος πλσύσιος ἀποβλέπει συνεχῶς εἰς τὴν ἀκρόπολιν χαὶ 

δαχρύει᾽" ἐροῦμεν γάρ' δακρύει μὲν οὗτος ὦ ἄνδρες ἄριστοι, 5 

καὶ ἀγαναχτεῖ διὰ τὸ μηδέπω τῆς ἀχροπόλεως χρατεῖν, 
γὺν δὲ δικαίως οἶμαι δακρύσειν αὐτὸν δόντα τιμωρίαν, 
ἵνα μὴ τούτου περιόντος δαχρύσωμεν ?? ἡμεῖς" ἔτι λαμ- 
βάνεται xoà ἀπὸ γνώμης, ὡς ὃ Δημοσθένης" "} ,ovóév 
ἐστε χαλεπώτερον ἢ γείτονος φϑονεροῦ τυχεῖν, οὗτος γὰρ 10 
ἐπιϑυμήσας τοῦ χωρίου μου πραγματά μοι παρέχει“. ἔτι 

λαμβάνεται xal ἀπὸ πάντων τῶν περιστατικῶν. ἀπὸ μὲν 
προσάπου, ὅταν στρατηγοῦ ἢ τριηράρχου πρόσωπον ἐπαι- 
γῶμεν ἢ διαβαλλωμεν" ἀπὸ δὲ τοῦ πράγματος, ὡς ὃ Δη- 
μοσϑένηφ᾽ πρῶτον μὲν toig ϑεοῖς εὔχομαι πᾶσε καὶ πά- 5 

σαις, ?* xo ἑξῆς" ἀπὸ δὲ χρόνου, εἰ ἐν ἑορτῇ πέπραχταί 
τι" 5 φήσομεν γάρ, ὄντως μὲν οὐχ ἄξιον τῆς παρούσης 
ἑορτῆς τόδε τὸ πέπραχται᾽" καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. "5 
Tí ἐστιν "7 εὕρεσις ; ἐπίνοια νοημάτων προσηκόντων xoà 
ἁρμοδίων τῷ ὑποχειμένῳ πράγματι. ͵ 20 

31 τῷ Ald. om., recepi ex Par. 32 Ald. δαχρύσω μέν. 
35 In Callicl. init. $4 Pro cor. init. 55 In Mid. 56 

Par. ὡσαύτως. 37 zi ἐστιν 60g. — — ὑποκειμέγῳ πράγματι Par. 
non habet. Glossa est ad marginem códicis, quo Aldus usus 
est, adjecta. . 

Rhetor. V. 0 7 7 i 
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EPMOTENOYZ ΠΕΡῚ EYPEXEQN 
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩ͂ΤΟΣ" 

ΠΕΡῚ ΤῊΝ EZ TIIOAHWEDZ IIPOOIMLDN. 

'H πρώτη καὶ καλλίστη τῶν προοιμίων ᾿εὕρεσις, xui τὰ λοιπά. 

5 Ἐξήγησις εἰς τὰς εὑρέσεις τοῦ Ἑρμογένους. ἕ 

"H πρώ τη" πρώτην καὶ καλλίστην εὑὕρεσίν qnoi τῶν 
προοιμίων τὴν ἐξ ὑπολήψεως, πραγματικωτάτην δέ φησι 

τὴν πολυύλοτάτην." ζητητέον δὲ πῶς φησιν εὕρεσιν εὑ- 
θέσεως τετυχηκέναι, ἢ διττὸν ἡ εὕρεσις TO te εὑρημένον 

10 xci ? " εὑρίσκουσα ̓ μέϑοδος" ἢ ἡ εὑρετικὴ λέξις χαὶ τὸ 
&pyoy αὐτῆς. B. Ἐν προβλήμασι yap* ov τὸ πα- 

γηγυρικὸν ἐκβαλεῖν βουλόμενος τοῦ περὶ προοιμίων ταῦτά 
φησι" παραλαμβᾶνει 4 δὲ χαὶ τοῦτο, χρίσις γὰρ" ἂν εἴη 

355 γενιχῷ λόγῳ ἣ τοῦ ἀγαϑοῦ καὶ καχοῦ ἐπίσκεψις, ἥτινε 
45 καὶ τὴν ἐν πανηγυριχῷ λόγῳ μέτιμεν μεταχείρισιν. 6 

ἔστι δὲ xol ἀπὸ τῆς χρηστῆς τῶν ἀχροατῶν περὶ τὸ πρᾶ- 

γμα ὑπολήψεως 1 ἢ φαύλης καὶ ἐγκωμίου καὶ ψόγον πορί-. 

᾿σασϑαι προοίμιον. 

Τιρῶτον μὲν οὖν σκοπητέον τὸ πρᾶγμα ποταπόν ἐστι καὶ τὰ ἃ lom, 

20 Πρῶτον T μὲν οὖν οἱ διχασταὶ ἤτοι εὐμενεῖς εἶσιν 

ἡμῖν ἢ δυσμενεῖς ἢ οὐδέτερον " κἂν μὲν εὑμενεῖς ὦσιν, 

ἢ παρήσομεν τὸ περὶ τῆς εὐνοίας, ἢ ἐπ᾿ ? ὀλίγον ϑήσο- 

4 Ald. addit: ἀνωνύμου. 2 Ald. πολυῦϊλωτάτην. Taur. et 

Par. πολυϊλοτάτην. 8. xol Ald. om., est in Taur. et Par. 4 
. Ald. λαμβάνει. Taur. et Par. παραλαμβάνει. δ΄ γὰρ Ald. om., 

recepi ex Par, et Taur. 6 Ald, et Taur. μεταχείρησιν. Par. 

. μεταχείρισι. 17T. VII. c. I. O. 2 T. VII. πρός. Ald. ἐπολίγον. 
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μεν" ἐὰν δὲ πρὸς ὀλέγον δυσμενεῖς ; πάλιν σχεψόμεϑα, 
πότερον πρὸς ἡμᾶς ἰδίαν ἔχοντες ἔχϑραν 5j ἥ διὰ τὴν npód . 

τὸν ἀντίδικον φιλίαν. εἰ μὲν οὖν τῇ πρὸς ἐχεῖνον φιλίᾳ, 

᾿ ῥητέον, ὅτε ov δεῖ ? τῇ πρὸς ἐχεῖνον εὐνοίᾳ χαχῶς nuag 
ποιεῖν. εἰ δὲ ἰδίαν πρὸς ἡμᾶς ἔγϑραν ὄχοντες, ῥητέον, ὃ 

ὅτε ἐν ἄλλοις ὑπερϑέσϑαι τὴν ἔχϑραν δίκαιον" εἰ δὲ μήτε 
ἐχϑρωδῶς ἔχοιεν ἡμῖν μήτε φιλίως, τὰ μὲν προσόντα᾽ τοῖᾷ 

ἀντιδίχοις. ἐπίμωμα ποιεῖν: πειρασόμεϑα, τὰ * δὲ ἡμῖν 

ἐπαινεσόμεϑα. xol τὰ μὲν ἐχείνων ἐλαττώματα ulcové ἡ 
εἶναε φήσομεν" ἄξια, τὰ δὲ ἡμέτερα ἐλέους ve καὶ συ7- 10 
γνώμης" διαβαλοῦμεν 7 δὲ τὸ τοῦ ἐναντίου * πρόσωπον 
ἀπὸ τῆς ἡλιχίας, ὅταν νέος ἢ γέρων ἢ, ὅταν. μηδὲν προ- 
παϑὼν, ὅταν αὐτὸς ὅμοια ἐπιτηδεύῃ ? ταῖς αἰτίαις, ἐφ᾽ 
αἷς διώκει, Ἐ6 ἢ τοὐναντίον φεύγει" διαβληϑήσεται δὲ καὶ. 

ἀπὸ τῶν γνωρίμων καὶ φίλων, εἰ ἘΞ φαύλοις φαΐνοιτο 15 
ὁμιλῶν" xol ἀφ᾽ *? ὧν πρότερον ἔπραξεν ὁμοίων ταῖς 
αἰτίαις, ἐφ᾽ αἷς φεύγει xal ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν παρεπο- 

μένων τῷ προσώπῳ᾽ ἀπολογούμενοι δὲ ἀπὸ τῶν ἐναντίων 

ταῖς προοιμιαζαῖς ἐννοίαις μεταχειρισόμεϑα. T χαὶ “4 τὸ 

μὲν πρᾶγμα διαβαϊοῦμεν μικρὸν εἶναι λέγοντεβ" xol éx 20 

3 T. VII. δίκαιο. 4 T. ὍΤΙ. xol τὰ ἡμῖν προσόντα. δ 

Farn, φησί. 6 re Ven. om, — 7 Ald. et Taur. διαβαλλοῦ- 

uev. Pav. et T. VIL. διαβαλοῦμεν. 8. Par. ἀντιδίχου. ἴῃ Taur. 

ἐναντίου deletum et ἀντιδίκου substitutum. — 9 Farn. ἐπιτηδεύει. 

, 40 Par. Taur. et T. VII. διώκει et φεύγει. Ald. διώκοι et φεύ- 
0 — Post φεύγει T. VIL. pergit: οἷον ἐπὶ φόνου κρινόμενος, 

014 ϑρασύς τις ἀεὶ [Med. ἀεὶ ϑρασύς ric) καὶ υκληρὸς καὶ τὸ ὅλον 
τοῦτο ἀπάνθρωπος ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ἐφαίνετο, ἢ εἰ καὶ (Ven. 

xal om.] καλλωπίξζοιτο ; ἀσωτίας [ Med. Par, 2977. &cortelac ) κρι- 

γόμενος, ἀπὸ τούτου τὴν διαβολὴν ἕλε. 41 T.VIL οἷον s. — 12 

ἐξ ὧν αὐτὸς πρώην ἔπραξεν, εἴ τινα. εἶεν ὅμοια ταῖς αἰτίαις ἐφ᾽ 

αἷς [Par. 2977. Farn. ἐφ᾽ ol, omissis ταῖς αἰτίαις]. 43 Ven. 

μεταχειριζόμεϑα. “44 T. VIL, τὸ 08 πρᾶγμα... 

Φ9θι 
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τῆς τυχούσης αἰτίας, λοιδορίας *5 ἢ σχώμματος. καὶ ἐκ 
τῆς ἀδοξίας ἂν αἰσχρὸν *9 ἢ) τὸν δὲ λόγον, 17 ὅτι sUrs- 
λὴς καὶ ἀπαρασχεύαστος, *9 xol ix τῶν ἐναντίων, ὅτε 
περιττὸς 1? χαὶ ἐγχατάσχευος. λύσει δὲ 35 xoi τὰς δια- 

5 βολὰς οὕτω" χοινῇ μὲν ἢ ἔλεον, ἢ ἀνάγχην, ἢ τὸ ἀχού- 
civ προβαλλόμενος ἢ φιλίαν, τὰς δὲ τῶν προσώπων οὕ- 
τως" ἰδίᾳ, ἡ ὅτι ὑπὲρ οἰκείων εἰσερχόμεϑα ?* τὸν ἀγῶνα 
p φίλων. 4 ὅτι νέοι ἐσμὲν καὶ διὰ τοῦτο ἀδιχούμεϑα, 
ἢ ἄλλα νενὰ τοιαῦτα. 13. Δεῖ δὲ σκολεῖν ?* ἐν τοῖς προ- 

40 θιμίοις πρῶτον τὰς χαϑολιχὰς ἐννοίας xal yevixag, εἶτα ** 

15 Taur. λοιδωρίας, "Ven, olo» oi. 46 T. VIL αἰσχρά, 
17 T. VIL addit: διαβάλοις οὕτω. 18 Taur. ἀκατασκεύαστος. 

49 Ven. ἀπέριττος, ὅτι éyx., 20 T. VII. δὲ οὕτω τὰς διεαβ. 
21 Par. εἰσερχώμεϑας 22 T. VII. ἢ ὑπὲρ φ. [Ven. ἢ om.] Sqq. 

ἢ ὅτι — ἀδικούμεϑα Ven. om. 25 T. VIL additi πάλιν δὲ, 

ὑπὲρ ὧν oi φίλοι πεποιήκασι, μάλιστα μὲν, εἴ τινα ἔχοιμεν ἀπολο- 

γίαν, καὶ ὑπὲρ ἐκείνων λέξομεν, oU προφανῶς μέντοι, ὡς διὰ τὴν 

ἑαυτῶν δοκεῖν χρείαν, ἀλλ᾽ ὡς Δημοσϑένης ὑπὲρ ᾿Αριστάρχου τὸ καὶ 

Τιμάρχου πεποίηκεν" ὑπὲρ δὲ ἑαυτῶν οὕτως, ὅτι δεινὸν καὶ ἄτοπον, 

τῶν μὲν ἀγαθῶν αὑτοῖς κοινωνεῖν, ἐπὶ δὲ τοῖς φαύλοις κρίνεσθαι " 

᾿ τὰς δὲ τῶν λόγων διαβολὰς, ἐὰν μὲν, ὡς κατὰ εὐτελῶν ἐπενεχϑῶσι, 

τὸ πεποιϑέναι τῷ πράγματι ἀντιϑετέον, ἐὰν δὲ ὡς δεινῶν καὶ ἐμ-- 
᾿ παρασκεύὼν, τὸ τοιούτων χρήξειν τὸ πρᾶγμα λέγοντες λόγων. Se- 

quitur in Med., quod in Par. 2977. et Farn. inter schol. min. 

est: Τὰς περὶ τὸ πρόσωπον ὑπολήψεις ἑκάστον τῶν δικαζόντων. 
Χρὴ γινώσκειν, (Farn. ἰστέον) ὅτε ἀπὸ τῶν ἕξ περιστατικῶν γίένον-- 

ται τὰ προοίμια, προσώπου, πράγματος, αἰτίας, τρύπου, τόπον, χρύ-- 

γου (Farn. zgórvov, τόπου) τὸ ἕν τι εἰπών σοι τὰ ἄλλα νοεῖν κατέ- 

Aure (Farn. vos» τὰ ἄλλα). Τίνονται τὰ προοίμια ἀπὸ τῶν δικα- 

ζόντων, ἤγοιν τῶν κριτῶν, τῶν κατηγορούντων, ἤγουν τῶν διωκόντων, 

τῶν ἀπολογουμένων, ἤγυυν τῶν φευγόντων, τῶν ἐχόντων τὰς ὑποϑέ- 

σεις, καὶ τῶν ἔξωϑεν ἐμφαινομένων. Seq. in schol. min. Par. 

.Farn. ὑπὼς διετέθησαν" ἐχάρησαν ῇ ἐλυπήϑησαν. 24 T. VII... 

25 Taur. εἶτα "xai. i 
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, * | 9 ,ς . 4 Ἶ 1 ' τὰς μεριχωτέρας xai εἰδικάς * ?9 xai ὅτι αἱ καϑολικαὶ ἀρ- 

μεὀζουσὲ ταῖς μερικαῖς, ὡς ἐπὶ τῶν vm 27 ἀλλήλων ye- 
- “Ὁ 37 , 

νῶν tt xci εἰδῶν. OV μὴν τὸ ἀνάπαλιν. β΄. Ποτα- 
szóv ἐστι"}8 διὰ τὸ τὰς στάσεις μὴ τὸ εἶναι τῶν moa- 
γμάτων dc^ ὅτε ξητεῖν, ?9 ἀλλὰ τὰς περιστάσεις. ὃ γὰρ 
ἐπὶ τοῦ τείχους "5 ἀνελϑὼν ξένος "1 καὶ ἀριστεύσας. πρᾶ- 
γμα μὲν ?? χαλὸν εἴργασται, τοιοῦτον. γὰρ ἡ ἀριστεία" 
ἢ μέντοι περίστασις τοῦ προσώπου παρανομίας ὑπόληψιν 
αὑτῷ παρέσχεν. γ΄. ̓ Ἔβοηϑησάν ποτε" τοῦτο ψηφί- 
σματος εἰσφορὰ πραγ ματιχή. δ΄. Ἢ χαλεπαίνειν' 33 

5 

χαλεπαίνειν μόνον ὡς ἐπὶ φόνου ἁπλῶς, οἰκτείρειν. 34 δὲ 
μόνον ὡς συνέβη τὴν οἰχίαν 35 ἐμπρησϑῆναι ὑπὸ τοῦ 
γείτονος" ἑκάτερα δὲ ὡς ἐπὶ τοῦ ἀποκχτείναντος τὸν υἱὸν, 

᾿ «acl ϑανούσης τῆς μητρός. &. Οἷον ἐνώπιον" τοῦτο 
es , e 4 9 ϊ “-ὖ ἕτεροί τινες οὕτω γράφουσιν" ἀπέχτεινε τὸν ἑαυτοῦ viov 15 
κατὰ τὸν τῶν ἀχρίτων 36 νόμον. ς΄. Αἱ δὲ ἀποδόσειρ' 

διαφέρει 37 ἀξίωσις. ἀποδόσεως, ὅτι ἡ μὲν ἀξίωσις δεῖται 

: τοῦ βοηϑήσοντος, 3". ἡ δὲ ἀπόδοσις τὸ προσῇχον κελεύει 

γίνεσϑαι, ζ΄. Anoͤ δὲ τῶν ᾿εὑρέσεων" 35 εὑρέσεις 

τὰς ^? ὑπολήψεις τῶν προσώπων καὶ τῶν πραγμάτων λέ- 

26 T. VII. et Taur. ἰδικάς. 47 Taur. ἐπ᾿ ἀλλήλων, ad 

' marg. yg. ὑπ᾽ ἀλλήλων, 28 T. VILia. πρταπόν ἐστιν, ἢ ποτα- 

πὸν ὑπείληπται" τὴν ποιότητα λέγει [ Ven) ποταπὸν --- λέγει om.) 

τῷ [Mon.8. Ven. Farn. τὸ, Med. τῷ 1 δὲ ποταπόν ἐστε προςτί- 

ϑησι τὸ. ποταπὸν ὑπείληπται, διὰ τὸ τὰς [Mon. 8. Farn. Med, τὰς 

20 

om.] στάσεις X, τι. .29 T. VII. ποιεῖν. 50 T. VII. addit: . 

φέρε εἰπεῖν. 51 Ald. ξένου. δ2 μὲν T. VII. om. 85 T. 

VH. «a. 84 T. VII. ἢ oixt. μόγον, ὡς ἐπὶ ἐμπρησϑέντος, ἢ ἄμ- 

qu, ὡς ἐπὶ τοῦ ἄποκτ. τὸν [ Farn. Mon. 8. τὸν om.] vio». . $5 

Taur. οἰκείαν. 56 Ald. ἀκροατῶν. 37 T. Vi. εἰς: ^ 88 

Ald. βοηϑήοανεος. Par. T. VII. βοηϑήσοντος. 59 T.VII. εὗ- 

θέσεων τῶν ὑπολήψεων: quod. irrepsit ex schol, min.: εὑρέσεων λό- 

y" τῶν ὑπολήψεων, τῶν προσώπων καὶ τῶν τιραγμάιων. 40 T.VII. 

γὰρ τάς. — Ven. haec usque ad πραγμ. λέγει non habet, inci- 
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ye τοῦτο δὲ πάνυ ἀκριβῶς ἐρηκεν. εὑρεϑείσης γὰρ ens 

τοῦ προοιμίου ποιότητος εὐθὺς ἀπὸ τῆς διαφορᾶς ἡ πρό- 

/" eadig γίνεται, ^* ἤτοι ἐξ ὑπολήψεως, *? 7 ἐξ ὑποδιαιρέ- 

᾿ σεωρ, ἢ καὶ 9 τῶν ἑξῆς. 1j Καὶ προοιμίου δριμύτη. e* 

5 εἰκότως, εἰ 45 γὰρ μὴ ἡ εἰσβολὴ ἰσχυρὰ ἐστε, τοῦτο γὰρ 

ἣ δριμύτης, ἢ τίς 45 ἐστι τὸ ἀναγκαῖον, ἀτονώτερα καὶ 

τὰ τῆς κατασχενῆς ἔσται, xpi τὰ τῆς ἀποδόσεως. καὶ
 τὰ ** 

τῆς βάσεως, ἂν δὲ “7 ἡ πρότασις δυνάμεως πλῆρης ἐξενε- 

xn ** καὶ τὰ λοιπὰ, τὸ ἰσχυρὸν ἕξουσιν, 

40 “Ἑξῆς τρεπτέον ἐπὶ τοὺς κατηγόρους, καὶ τὰ λοιπά, 

Ἠνέχϑη 9? σχηπτός" ὁ Περικλῆς στρατηγὸς ἐγέ- 

.wvero 4ϑηναίων xol μεγάλα κατωρϑωκὼς ἐπεχλήϑη παρὰ 

τοῦ δήμου τῶν ̓ 4ϑηναίων 55 Ὀλύμπιος. τὸ δὲ τοῦ σχη- 

πτοῦ oV γέγονεν, ἀλλὰ πέπλασται. B. Ὅπερ Εὐχτή- 
———

 

piens: τοῦτο πᾶνν. 41 Mon.8. χράφεται. in Fara. γράφεται 

deletum et γένεταν supra scriptum, cfr. ep. crit, p. 11. 43 

(ro, ἐξ ὑπολήψ, Ven. om. 43 Ald. καί. Par. 2918. ἢ om. 

Mox Ven. ἐφεξῆς. Sequitur i in Med. et inter Sch. min. Farn. "Er 

τῷ ἐσχάτῳ κεφαλαίῳ τοῦ παρόντος πρώτου τόμον, ὃ ἐπιγέγραπται 

megi παντὸς προοιμίου; καὶ ἐκ πόσων μερῶν συνέστηκε, τεχνολογεῖ à ὃ 

“Ευμογένης, τί ἐστιν ἀπόδοσις, εἴτουν ἀξίωσις, καὶ περὲ προτάσεως 

καὶ κατασκευῆς καὶ βάσεως (Ε τι. χοφαλαίου) καὶ τῶν λοιπῶν. 44 

. AM. ἢ γὰρ μὴ εἰσβ. Par. T. VII. εἰ γὰρ μὴ fj εἰσβι 46 ἥ τίς 

ἐστε τὸ ἀναγκ. T. VIL, om. 46 τὰ Par. om. 47 Ald. δὴ. 

Par. δέ. T. VII. εἰ δέ, ' 48 T. VII. ἐξενεχϑήσεται, οὐκ ἔστιν οὐχ 

. ὕπως καὶ ἣ ταύτης κατασκευὴ καὶ ἢ «ἀπόδοσις ἢ ἀξίωσις, καὶ ἣ βά- 

σις, ἤγουν ἣ αἰτία τῆς ἀποδόσεως, μὴ εἰχὶ τὸ δυνατὸν ἔχοιεν, 

Sch. min. liabent praeterea: δριμύτηφ᾽ οἷον τὸ ἀναγκαῖον" τοῦ- 

«ó ἐστι δριμύτης προοιμίου , τὸ εὐϑὺς ἐν τῷ προοιμίῳ ἐμφανίζειν 

τὴν πᾶσαν ὑπόϑεσιν, ὡς τό" τὶ δὲ οἱ ἩΜακκαβαΐοι, τούτων γὰρ ἣ 

παροῦσα͵ πανήγυρις. ldem habet Med, in marg.. sed ultima ver- 

ba: τούτων γὰρ ἢ παρ. πανήγυρις om, 49 Ald. ἡνέχϑησαν exe- 

nrol, et v. 15. σκυπτοῦ. Taur. et Par. ἠνέχϑη σχηπτός. δ0 Taur. 

τῶν ̓ Αϑηναίων om, | 
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μων! ὁ Εὐχτήμων λόγον ἔγραψε κατὰ “5 ᾿Αἰνδροτίωνος 
ὡς ἀδιχηϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ" ἔγραψε δὲ καὶ ὁ Δημοσϑένης 

t «f /—. $21 L] 4. ὃ . , , 
τὰ ὁμοῖα ??. πεπονϑὼς xara Αἰνδροτίωνος. y. Πινα- 
'κεον" πινακιαὰ 53 τὰ προγράμματα xoi ** προϑέματα. 

ἀπέχειτο οὖν χατὰ Μεγαρέων ἐν ᾿'4ϑήναις πρόϑεμα ἐν τῇ δ 
ἀγορᾷ τοῦ" μὴ συνεδριάζειν αὐτοὺς ἐν βουλαῖς, 56 xai 

τοῦ μὴ συνδνάζειν, καὶ τοῦ μὴ δημόσια πράττειν" "7 ἔστι 

51 Taur. κατὰ τοῦ ᾿Ανδρ.» sq. ὡς Taur, et Par. om. — Cfr. ᾿ 

T. VII. xg. 52 Taur. et Par, κατὰ Avdo. τὰ Op. πεπονϑύώς, 

53 Est in Med, et Par, 2977, δ4 Par, Med, καὶ τὰ καλούμε-" 

γα προῦ. λέγονται, 85 Taur, τό, 56 ἐν βουλαῖς, καὶ τοῦ 

μὴ συνδυάζειν Taur. om, - 57 Par, Med, addunt: καὶ ἔγραψέ 

τις, φησὶν, ἀναιρεῖσθαι καὶ ἀκυροῦσϑαι τὸ πρόγραμμα. Paullo 

post pergit Med. consentiens cum Farn.: "Eti εἰς τὸ κατὰ "τῶν 

Μεγαρέων πινάκιον, οὗ ἡ xav! ἀρχῆς ἱστορία ἐστὲ τοιαύτη. Εἵλκετο 

᾿ὃ Περικλῆς παρὰ τοῖς 4ϑηναίοις λογοποιηϑησάμενος ὑπὲρ νομιαμά-- 

τῶν πολλῶν καὶ χρημάτων καταβληϑέντων εἰς ἄγαλμα. “Παλλάδος, 

ὅπερ ὃ πλάστης Φειδίας Ἰγαλμάτωσεν" ἀϑυμὼν οὖν ἣν" ἐδὼν οὖν 

αὐτὸν ὃ ̓ Αλκιβιάδης, παῖς ὧν, ἤρετο τὴν αἰτίαν, καὶ μαϑὼν εἶπεν 

μὴ τὸ δοῦναι λόγον ὑπὲρ τῶν χρημάτων, ἀλλ᾽ ὕπως ἂν μὴ δώσεις " 

συνεὶς οὖν ὃ 1]ερικλῆς μάχην μεγάλην ἀνεῤῥίπισε, πρὸς ἣν οἱ 4ϑη- 

γαῖοι ἀσχολούμενοι τοῦ μὲν Περικλέους ἐπελάϑοντο, ὅλοι. δὲ τοῦ 

πολέμου ἐγένοντο" 6 γάρ Tos Περικλῆς πρόφασιν εἴρεν, ὅτι οἱ Met- 

γαρεῖς τὴν γῆν τὴν ἱερὰν τὴν καὶ ὀργάδα καλουμένη» καὶ καϑιερω- 

μένην τῇ Παλλάδι εἰργάσαντο σφετερισάμενοι, καὶ ὅτι ὑπεδέχοντο 
φεύγοντας δούλους τῶν ̓ 4ϑηναίων᾽ τὸ δ᾽ ἀληϑέστερον, ὅτι τὴν 'ἄσπα- 

σίαν, μαινάδα Μεγαρικὴν οὖσαν , xul γενομένην σύζυγον Περικλέους 

εὑρόντες ἔν τιδιν ἀγροῖς ᾿Αϑηναϊκοῖς Μεγαρεῖς σὺν ταῖς ϑεραπαινί- 

σιν ἐξύβρισαν. Ψήφισμα τοίνυν ἐχτεϑεικὼς κατὰ τῶν Μεγαρέων 

ἀνέθηκεν ἐν ᾿Αϑηναίων ἀγορᾷ ἐν πίνακι τετραγώνῳ" εἶργε δὲ τὴ 
ψήφισμα ἐκεῖνο λιμένων καὶ ἀγορᾶς τῶν ἐν ᾿Αττίδε πάντων, xai 

προςλαλιὰ κατά τινας προσέχειτο τῷ ψηφίσματι, ὅτι καὶ ὃ Μεγαρέα 

κτείνας ἀζήμιος ἔσται τὸ παράπαν. "Ex ταύτης οὖν τῆς αἰτίας μά- 
χης μεγάλης γεγονυίας ἀπέφευγε τὴν δίκην δ Περικλῆς. — ᾿Εν τῷ 

κατὰ Νεαίρας. Med. ct Par. Πόρνῃ ἣν ̓ Αϑηνρέμ ἣ Ἰγέαιφα" ἧς ἐν 
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δὲ τὸ πρόβλημα ἐνταῦϑα πραγματικὴ."" ψηφίσματος εἰσ- 
φορὰ μετὰ προσχοπῆς 5? ἐγγράφου καὶ ἀναιρέσεως - 

- δ΄. Ἐμφαίνεται δὲ καὶ ἔξωϑεν" καὶ γὰρ συμβου-- 
λεύοντες λέγομεν, ποιῶμεν τόδε ὡς ἂν μὴ τὰ τοῖς ἐχϑροῖς 

5 δι᾿ εὐχῆς ὄντα ἐπισπασάμεϑα" καὶ πάλιν ἵνα τοὺς gi-, 
λίως ἡμῖν διακειμένους εὐφραίνωμεν.. ὡσαύτως xai ἐπαι-- 
γνοῦντές φαμεν, ὡς ὃ τοῦ προχειμένου ἔπαινος πολλοὺς 
᾿ἐπὶ τὸν ὅμοιον ζῆλον παρακαλέσει, καὶ εὐφρανεῖ [69 μὲν τοὺς 
ἀγαϑοὺς, λυπήσει ÓÉ γε τοὺς πονηρούς. : 

40 Περὶ τῶν ἐξ ὑποδιαιρέσεως προοιμίων. 

“Ἑξῆς λεκτέον περὶ τῶν ἐξ ὑποδιαιρέσεως προοιμίων, καὶ τὰ λοιπά. 

| Adnó τῶν ἑξῆς μαϑημάτων' ᾿μαϑήματα φησι 
τὰς μεϑόδους xoi τὰς  ὑποϑέσεις, ἀφ᾽ ὧν αἱ προτάσεις 

εὑρίσχονται" ovx ἐν πᾶσι δὲ, φησὶ, τοῖς προβλήμασι εὑρί--: 

45 σχκεται. τὰ ἐξ ὑποδιαιρέσεως προοίμια" οὐδὲ εἰ εὑρεϑείη 
iv προβλήμασιν ὅλα διόλου εὑρίσχεται, ἀλλὰ μέρη αὐτῶν 
συναναμεμιγμένα τοῖς ἐξ ὑπολήψεως. ἐχείνων γὰρ ἡ ἀρε- 
τὴ καὶ ἰσχὺς ἐν πᾶσιν εὑρίσκεται. Τὸ δὲ εὔϑηχκτα ? διὰ 
μὲν. τοῦ ἢ. "γραφόμενον 3 τὰ τμητιχὰ δηλοῖ καὶ ἐνεργῆ 

20 xal δραστήρια, ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ τεϑηγμένου ξίφους" 

διὰ δὲ τοῦ ὃ τὰ οἱονεὶ εὐαφῆ καὶ εὐμεταχείριστα καὶ πολ- 

τοῖς χρόνοις καὶ ἄλλη τις ἦν ἑταίρα, Φρύνη προσαγορευομένη, ἐκ 

Θεσπιέων μὲν δρμωμένη, διαφέρουσα δὲ τῷ κάλλει, ἥτις otis ἐπή- 

κμαᾶσεν, ᾿Αναϑεμένων οἷν τῶν “Ἑλλήνων ἐν Δελφοῖς εἰχόνα τῆς Φρύ- 

γης (Med. “αΐδος superscripto Φρύνης) xai, ἐπιγραψάντων, «oir 

"Ἐπικλέους Θεσπικὴ, Κράτης ὃ κύων, οἱ δὲ “ιογένης ὃ Κυνιχὺς, 

ἐπέγραψε" τρόπαιον τῆς τῶν “Ἑλλήνων ἀκρασίας. Τῆς δὲ Φρύνης 
᾿ γραφὴν ἀπενεγκαμένης Δαγνείας ὑπεραπολογήσατο “ὕπερίδης ὃ ῥήτωρ. 
58 Taur. πραχτική. πραγματικὴ --- ἀναιρέσεως habet etiam Par. 
2977. duobus lócis diversis. 59 Par. 2977. προχοπῆς. 60 

Ald. εὐφραινεῖ, — v. 9. ys Taur. om. ᾿ | 
1 τὰς Par, om, — 2 Par. εὔϑιχτα. 5 Ald. γραφὸ μέν. 
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Ag» τὴν ἐπιτυχίαν ἐμφαίνοντα xal εὔϑετον τῷ λόγῳ τὴν 

ἐπαφὴν παρεχόμενα " τὸ ^ δὲ δριμέα ἀντὶ τοῦ ἰσχυρά. 
β΄. ᾿4λλὰ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς" ἐντυχὼν τῷ ἐννάτῳ τοῦ 

τρίτου τόμου τοῦ παρόντος βιβλίου εἴσῃ 0 φησιν ὃ τεχνι- 

κός" διαφέρει " δὲ, ὅτι δ. ἐν μὲν τῷ ἐξ ὑποδιαιρέσεως προ- 5 

οἐμίῳφ᾽ εἰς δύο διαιρῶν τὸ ἔγκλημα, xoi ἐν ἑκατέρῳ διὶ- 
xcov eivai φησι τὸν χατηγορούμενον δίκην δοῦναι. xol 

ἄμφω δὲ πέπρακται" ἡ δὲ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἐξ 

ὑποδιαιρέσεως χατασχευὴ τὸ ἀϑρόον διαιρεῖ εἰς ἐλάττονα, 
μὴ πραχϑέντα δὲ, ἄξιον ἀποδεικνῦσα καὶ ἐν ἐχείνοις, ci- 10 
περ εἶχον πραχϑῆναι, δοῦναι τὸν κατηγορούμενον δίκας. 
γ΄. Δημάδης πρ ἐσβεύ σαφ' ὁ Δημάδης διεβάλλετο χα- 
κοῦ βίου, ὡς τὸν ἴδιον υἱὸν παρὰ τῷ Φιλίππῳ καταλι- 
στὼν εὐπρεπῆ ὄντα φαύλης & EVEXEV ὑπολήψεως" διαφέρει 7 

δὲ τοῦτο τὸ προοίμιον τοῦ ἐξ ὑπολήψεως τῆς περὶ τὸν 15 
τὸ ἔγχλημα ἔχοντα προοιμίου, οἷον τὴν μὲν ἀσέλγειαν, 3 
e ἄνδρες δικασταί, καὶ τὴν ὕβοιν" ὅτι ἐκεῖ μὲν οὐκ ἀξιοῖ 

στερὶ τοῦ προτέρου βίου δοῦναι δίκας τὸν ἐγχαλούμενον, 

ἐνταῦϑα δὲ xoi περὶ ἐχείνου ἀξιοῖ" ὥρμηται μέντοι xoi 

τοῦτο τὸ προοίμιον ἐξ ἐκείνου. δ΄. Τοῦ ἀϑρόου" 20 
ἀϑρόον. ? ἐνταῦϑα τὸ λαμβανόμενον, οὐχ ἐπὶ χρόνου ἑνὸς, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ ἐνεστῶτος καὶ μέλλοντος, ἢ ἐπὶ παρῳχημένου 

καὶ μέλλοντος" οὗ γὰρ λεπτολογῶν τὸ ἀδίκημα κατὰ μέ- 
og εἰσάγει, ὡς ἐπὶ τῆς χκατασχευῆς τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς GyQu 

τέλους. & Τεταρε χευμέν ῳ τάριχος λέγεται Io πᾶν 25 

σῶμα τεϑνεῶτος ζώου ἁλσὶ περιτριβὲν διὰ τὸ μὴ ὑπὸ 

σχωλήκων βιβρώσχεσθαι, καὶ ἄσηπτον' διαμένειν. ἔϑος 

οὖν παλαιὸν ** ἦν τὰ σώματα͵ τῶν ἀποβεβιωχκότων I 
ταριχεύειν ἐπὶ διαρκείᾳ πόϑῳ τῶν συγγενῶν. 13 

4 Par, τώ, δ, Par. διαφέρϑι δὲ — -- κατηγορούμενον OL. 
κας om., manu seriori ad merg. adjecta sunt. 6 Ald. ors, 
Par. ὅτι. 7 διαφέρει δὲ — προοίμιον ἐξ ἐκείνου Par.om.  Ad- 
scripta sunt ad marg. — 8 Dem. in Mid. init. 9 T.VII y. 
10 T. VIL schol min. 41 T. VIL παλαιοῖς. 412 T. VIl.. 
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Περὶ τῶν ἐκ περιουσίας προοεμίων. 

Τὰ ἐκ περιουσίας καλούμενα προοίμια ἰδίαν εὕρεσιν ἔχεε ἐν ταῖς 

κατηγορίαις καὶ ἐν ταῖς ἀπολογίαις" καὶ τὰ λοιπᾶ. 

Ἐὰν γὰρ χατηγοροῦντερφ᾽ ὁ μὲν φόνος ἰδιωτε- 
δτιχὸν ἀδίχημα, ὁ δὲ ἀριστέως φόνος δημόσιον, χοινὸς 
γάρ ἔστιν εὐδργέτης ὁ ἀριστεύς" πάλιν δὲ μείξων τοῦ 

357 δημοσίου ἀδικήματος ἡ πρὸς τὸ ϑεῖον ἀσέβεια, τὸ εἰ- 
πεῖν δηλαδὴ ἢ πρᾶξαί τε τεῖνον εἰς ὕβριν τοῦ χρείττο- 

- ψορ᾽ ὡς χαὶ ἡ Φύη ἐποίησεν. β΄. Ἢ Φύη" Πεισίστρα- 
10 τὸς * διωχϑεὶς παρὰ τῶν ᾿Αἀϑηναίων εὗρε γυναῖχα με- 

γάλην, ἣν 3 καὶ ἀναβιβάσας tig ἵππον ἤγαγεν εἰς AO 7- 
vag λέγων, ὡς ἡ ̓ ἀϑηνᾶ ἐστι xoi χαμίξρε μὲ αὖϑις εἰς 

AOqrag. y. Ἦδυνάμην μὲν οὖν" οὐχ ἁπλῶς * oU- 
τως εἰσάξεις χατὰ τὸ προφανὲς, ἀλλ᾽ ἤτοι τῷ xar ἐπιτί- 

15 μησιν χρώμενος * σχήματι, ἢ τῷ κατὰ παραλειψιν" τῷ 
μὲν κατ᾽ ἐπιτίμησιν, εἰ λέγοις " οὕτως" ὑμῖν μὲν οὖν det- 
ψὸν καὶ παράνομον δοχεῖ 6 τὸ τὸν ἀνδροφόναν ἀφεῖναι" 
δεινότερον δὲ, 7 μῆλλον δὲ οὐδ᾽ ὅσον * ἐστὶν εἰπεῖν, 5 
δοξάτω τὸν τύραννον τῆς !? τυχούσυς ἀξιῶσαι φειδοῦς" 

20 τῷ 12 δὲ κατὰ παράλειψιν, "2 ὡς εἴ τις λέγοι" 3 ἵνα Tot» 

ἀποβεβηκότων. 453 T.VII. addit: xol εὑρεθέντος τινὸς φϑειρο- 
μένου «γυναικείῳ σώματι τεταριχευμένῳ γράφεε — 

μῳ τὸ τοιοῦτον, ἵνα τὸ μήπω μὲν γεγονὸς viv δὲ τολμηϑὲν ἀνοσιούρ- 
ynua καὶ ἐν τῷ" μέλλοντι μὴ πραχϑῇ. 4 T. VII. nihil habet, 

nisi nostram litt. f et y. —  IJuc. ὑπὸ τῶν 49. διωχϑείς. — Ad 

rem cfr. Herod. I. 60. — 2 T. VII. xai ἐκχάϑισεν αὐτὴν εἰς ἵππον 

καὶ ἤγαγεν αὐτὴν — ὅτι ἢ ̓Αϑήνη ἐστὶ καὶ φέρει ue d£. A. 5 T. VII. 

οὕτως μὲν ἁπλῶς κατὰ τὸ προφανὲς οὖκ εἰσάξει, 4 χρώμενος εχ 

T. VIL recepi, Ald. om. — Ven. ró.x. &. χρώμ, σχῆμα, ἢ τὸ x, 
παράληψιν. TO xav ἐπι. — 5 Par. et T. VII. λέγομεν. 6 δοκεῖ 

T.Vli.om. 7 δὲ T.VII.om. 8 Ven. ἔστιν ὅσον. 9 T. TII. addit 

καχόν. 10 T. VIL κἂν ἡςτινοςοῦν. 411 Mon.8.10. 412 Ald.zagd- 
Agyirh.l. etv. 45, Par.et T. VII, παράλειψιν. 45 Mon, 8. λέγει. 

.. » 
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vv» ταῦτα παρῶμεν, φόνους φημὲ χρυφίους, ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ 

καὶ φανεροὺς, ἁρπαγάς τε καὶ γάμων ἐλευϑέρων ἐπιβου- 

λὰς,. οἷς 14 ὥσπερ γϑαμαλωτέραις ᾿βαϑμέσι χρησαμε- 

vog πρὰς !* αὐτὴν ἀνέβη τῶν 16 χαχὼν τὴν ἀχρύπολιν. 

Περὶ τῶν ἀπὸ χαιροῦ προοιμίων. . 5 

Τὸ δὲ ἀπὸ waigoU καλαύμενον προοίμιαν, καὶ τὰ λοιπά. 

α. Τὸ δὲ ἀπὸ καιροῦ" τὸ * ἀπὸ καιροῦ καὶ ἀπὸ 

τῶν λοιπῶν περιστατιχὼν λαμβάνεται, ἔχε, δὲ ὑπερβο- 

λὴν δυνάμεως παρὰ ? τὰ ἐξ ὑπολήψεως, ἐπειδὴ ἐχεί- 

vos πολλάχις εὐνοίας, ἢ κέρδους, ἢ φϑόνου iyyi-10 

γεται ὑποψία, τούτοις δὲ οὐδαμῶς" μεγίστης δὲ δυνά- 

μεώς ἔστι τὸ λέγειν, ὅτι, ὅπερ ἀξιῶ, ἤδη xol? γεγένη- 

ται, καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἀρέσκον τε ἐφάνη καὶ ἤδη γεγένη- 

ται" ἔοικε γὰρ * τὸ τοιοῦτον προοίμιον μὴ ἀξίωσις εἶ-. 

ϑγαν, βηδὲ παράχλησις ἐπὶ τὸ προσδέξασϑαι τὰ μέλλον- 15 

τα ῥηθήσεσϑαι, ἀλλὰ μόνον ἔπαινος καὶ ἀποδοχὴ τῶν 

πεπραγμένων, ὡς καὶ αὐτὸ ἔχεν τὸ παράδειγμα" ἤδη γὰρ 

ἦσαν οἱ πολῖται δεξάμενοι τοὺς. συμπολίτας ταῖς ἀλη- 

ϑείαις ὅτε αὐτοῖς προσεβοήϑουν. β΄. Καλεῖται δέ" 

ἀγχίστροφον καλεῖται τὸ ix τοῦ σύνεγγυς ἔχον τὴν ἀπό- 30 

δειξιν," ὡς &v εἰ λέγοιμεν, ,0i ἀσεβεῖς,“ καὶ εὐθὺς 

ἐπαγοιμεν, οἷς οὐδὲ ἡ γὴ τοὺς καρποὺς ἀνῆκε᾽ “ ὃ 

y. Τὸ δὲ ἐπὶ τῶν ἐπιπεπλεγμένων᾽" ἐπιπεπλεγμέ- 

να καλεῖται προβλήματα" 7 οἷον οἱ διπλοῖ στοχασμοὶ 

44 Par. et T. VIL. οἷσπερ. Ald. οἷ. — 15 Par. et T. VII. 

εἷς. — 146 T. VIL. τὴν ἀκρόπολιν τῶν κακῶν. 4 Litt, a —y 

abest a Mon. 8. continetur Par. 2977. in quo: τὸ ἀπὸ τοῦ w. 

4 Par. 2977. περί. - & καὶ Taur, Per. 2918. ot 2977. om. 

4 Taur. δέ. . 5 Par. 3977. ἀπολογίαν. 6 Par. 2977. add. 

ἐτυμολογεῖται δὲ fj λέξις ἐκ τοῦ ἄγχι ἐπιῤῥήματος καὶ στρέφω, oU 

γὰρ διὰ μακροῦ ποιεῖται τὴν ἀπόδοσιν τὴς προτάσεως, ἀλλ' εὐθύς. 

7 Par. 2977. προοίμια. B 

- 
t 
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καὶ * διπλοῖ ὅροι" olov «Αἰσχίνης xoà Δημοσϑένης παρα- 

πρεσβείας ἀλλήλοις ἀντεγχαλοῦσιν. * χαὶ ὁ μὲν Δημοσϑέ- 
vue ipsi? μὴ παξαπρεσβεῦσαι,, ὡς πλούσιος, ὡς εὔνους 

τῇ πόλει, €) χαὶ ἀγαθὴ παρὰ τοῖς πολίταις ὑπόληψις" 15 
δ χαὶ τοιοῦτον τὸ ἐξ ὑπολήψεως ἐπιπεπλεγμένον ** πρό- — 

βλημα οὗ xol εἶπεν οὐκ ἀναγκαῖον εἶναι τὸ μάϑημα, 
ὡς ἤδη προδιδάξας τὰ ἐξ ὑπολήψεως τῆς δὲ προκατα- 

στάσεως παράδειγμα ἐροῦμεν, ὅταν περὶ μετοιχιῶν γρά- 
φωμεν. *? "Ailog τὸ αὐτό." ἐπιπεπλεγμένα καλεῖ προ- 

10 βλήματα τὰ ἀπὸ παρεληλυϑότος καὶ ἐνεστῶτος γρόνου | 
᾿ς συντιϑέμενα, ἃ καὶ δοκοῦσιν ἐοιχέναι Toig ἀπὸ καιροῦ 

προοιμίοις" ovx εἰσὶ δὲ τὰ αὐτὰ τούτοις. ἐν μὲν γὰρ τοῖς — 
ἀπὸ καιροῦ προοιμίοις τὸ νῦν ἀξιούμενον πάλαι ἀποδέ- 

δειχται Ὁ) πραχϑὲν αὐτὸ τοῦτο" ἐχείνων δὲ δύο ὄντων | 

15 ϑάτερον μὲν ἐξ ὑπολήψεως ἐστι προοίμιον τῆς περὶ τοὺς 

τὰ ἐγχλήματα ἔχοντας, οἷον τὴν μὲν ἀσέλγειαν !* xoà — 

ἑξῆς" ἄλλη γάρ ἐστιν ἡ τοῦ παρεληλυϑότος βίου διαβο- 
λὴ, χαὶ ἄλλη τὸ νῦν κρινόμενον ἐν τούτῳ. ϑάτερον δέ 
ἐστι προκατάστασις, ἀλλ᾽ ov προοίμιον, ix τῶν ἄνωϑεν 

8 Par. 2977, καὶ οἱ 0. 0. λάβωμεν δὲ καὶ αὑτῶν παράδειγμα. 
0 Αἰσχ. καὶ ὃ 4, 9. Par. 2977. φήσει. 10 Par, 2977. add. 
τὸν Αἰσχίνην δὲ μάλιστα, ὡς πένητα καὶ τῇ πόλει δύσνουν, ᾧ καὶ 

φαύλη ὑπόληψις, καὶ τούτῳ τῷ ἐξ ὑπολήψεως ἐπιπεπλεγμένον πρό- 
βλημα᾽ διὰ τοῦτο εἶπεν, οὖκ ἀναγκαῖον αὐτὸ μάθημα, ὡς ἤδη Teo". 
διδάξας τὰ ἐξ ὑπολήψεως τῆς δὲ προκαταστάσεως παράδειγμα, ὅταν 

περὶ μετοικίας γράφωμεν, τοῦ παρεληλυϑύτος τὰς συμφορὰς πρώ- 

τὸν λέγομεν" ὅπερ ἐστὶ προκατάστασις καὶ οὗ προοίμιον ἔπειτα δὲ 

φαὶ τὰς τοῦ μέλλοντος, ὅπερ ἐστὶ διηγηματικόν. 41 Par. 29189. 

ἐπιπλεγμένον. 12 Ald. γράφομεν. Sequentia usque ad finem 

capitis Par. non habet. Sunt in Taur. 15 In exemplar , 

rhetorum Graecorum Parisiensi varietas lectionis, nescio cujus 

codicis, ad marginem est adscripta, constanter fere cum nostro, 

codice consentiens. Notatur ibi; ἀποδείκνυται. — 11 Ald. εἰσέλ- 
γειαν. — Dem. in Mid. init. | 
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za παρεληλυϑότων ἀρχομένη, καὶ εἰς 15 τὸ ἐνεστὼς 
κατεοῦσα. 

Περὶ παντὸς προοιμίου ἐκ πόσων μερῶν avy- 
égtuxs. 

Σύγκειται δὲ πᾶν προοίμιον ἐκ προτάσεως, καὶ τὰ λοιπά. δ. 

Ἐξ ἀποδόσεως" ἰστέον, * ὅτι ἡ μὲν ἀξίωσις δεῖ» 
rœs τοῦ βοηϑήσοντος᾽" ἀξίωσις yag ἐστιν ἡ ἱκετοία" T 
δὲ ἀπόδοσις τὸ προσῆχον χελεύει. γίνεσϑαι" πολὺ δὲ δι- 

έστηχε τὸ δεῖσθαι τοῦ χελεύειν" ὃ μὲν οὗν κατηγορῶν 

τενος ὡς χαχῶς ὑπ᾽ ἐκείνου παϑὼν τῇ ἀξιώσει χρήσεται, 10 
ὁ δὲ συμβουλεύων τῇ ἀποδύσει" βάσις δὲ εἴρηται ἀπὸ 

τοῦ χυριωτέρου " ἐπεὶ γὰρ εἰς αὐτὴν καταλήγει τὸ προ- 358. 

οἶμιον., εἰχότως βάσις ὠνόμασται. Πολιτικώτερον... 

δέ φησιν ἀντὶ τοῦ ἐναγωνιώτερον, δικανικώτερον. κατα- 

σκευὴ δὲ λέγεταε ἢ αἰτία τῆς προτάσεως, β΄. Anro 15 

μενοι τοῦ". ἐὰν προοιμιαζόμενος ἅψῃ xal τοῦ πράγμα- 

τος αὐτοῦ, ἔφοδον ποιεῖς" τοῖτο γὰρ ἡ ἔφοδος καὶ oUx 

ἄλλο, ὡς δηλὸϊ καὶ τοὔνομα" ὁδεύει γὰρ ὃ λέγων. ἀπὸ 
τοῦ προοιμίου ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα καὶ ἅπτεται αὐτοῦ. 

πανηγυρικωτέρα δὲ ἀντὶ τοῦ φαιδροτέρα" τὰ γὰρ ἐπι- 20 

ᾳωνήματα ^ οὗ τῶν ἀγωγνιστιχῶν, οὐ τῶν ἱστορικῶν, 

ἀλλὰ τῶν ἐπιδεικτικῶν χαὶ ϑεατριχὼών' πανηγυρικωτέραν 
δὲ τὴν βάσιν eire γίνεσθαι τῇ τῆς αἰτίας προσϑέσει, 3 
ἤτοι ὅτι τὰ ἐπιφωνήματα λαμπρότητα * ἔχει, ἥτις τῷ 
πὰνηγυριχῷ τὸν ὅλον χύσμον παρέχεται" 5 ἢ ὅτι ἐν ὁ 26 

15 Ald, εἰ τὸ ἐγεστὸς ['Taur. ἐνεστὼς] κατοιοῦσα. corrigit 

utrumque margo exempl. Par.etTaur. . t T. Vio. 2 

T. VII. f. 5 Ven. προϑέσει. 4 T. VII. λαμπρότερα. δ 

T. VII. add. ὡς τό αὕτη τῶν. περὸ Θήβας ἐγένετο πραγμάτων do- 
* 

χὴ xai κατάστασις πρώτη. [Dem. pro cor. p. 291] 6 T. VII. 

iv τῷ μὲν. Ven. ἐν om. 
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μὲν τῷ πανηγυριχῷ fe ἀπολύτῳ ὕνει 7 δεῖ καὶ τὰς αἴ- 
τίας πολλάκις προσϑεῖναι, 8 οὐ γάρ τι χατεπείγεν" μό-- 

' pne δὲ τῆς ἡδονῆς τῶν ἀχουόντων φροντίζει" ἀπ᾽ ἀρχῆς 

δὲ ἄχρε τέλους χαλεῖται ἢ ἐν συντόμῳ ἐπαγγελία ? τοῦ 

δ σχοποῦ. ἐν δὲ τῷ ἐννάτῳ '? χεφαλαίῳ τοῦ τρίτου τό-- 

μου μαϑήσῃ, ὅπως ἐπιφωνηματικῶς ἐκφέρεται ταῦτα" 

, y. dei δὲ τὸ προοίμιον" 7] ἑρμηνεία t ἦν δυσὶ τού- 

τοῖς ϑεωρεῖται, ἐν ἐχλογῇ ὑνομάτων καὶ συνθέσει" τὴν 

,. δὲ τῶν προοιμίων ἑρμηνείων δεῖ "1 τῇ μὲν ἐχλογῇ ἀπερι- 

40 epyorégey 85 τε εἶναι xo ἥκιστα ** σημειώδη" γενέσϑαι *5 

δὲ αὐτὴν τοιαύτην, Gy τις ἐχφεύγῃ * τοὺς ἐχφανεῖς τρό- 
πους" 17 olov προπέποται τὰ τῆς πύλεως πραγιαξα" *? 

᾿χαὶ τὰς γλοσσηματικὰς λέξεις, ὡς τὸ στομφάξειν, καὶ 
τὰ τοιαῦτα" 89. Προοιμιασόμεθα δὲ ἐνίοτε μὲν συνε- 

15 στραμμένως καὶ πιχρῶς εἴτουν περιοδιχῶς" tig ?? δὲ 

:περίοδορ, ᾿λεχϑήσεταὶ" ἐνίοτε, δὲ 3 διηγηματικῶς, ὡς Mv 

σίας" »ἀδελφιδοῦς μοί ἐστιν, ὦ ἄνδρες ϑηναῖοι δ Πο-- 

λιτικὰ δὲ τὰ ἀγωνιστιχὰ πάντα" οἷς καὶ τιμωρία ἢ 

γέρας πρόκειται" ?? παϑητικὰ δὲ τὰ ἡϑικὰ, οἷς ἕπεταε 

' 7 T. VII. addit: καὶ τοὺς ἀκροατὰς ἐκ χυδαίων ἔχοντι ἄνϑρου- 

zo». 8 T. VII. τοῖς λεγομένοις προςτιϑέναι. 9 Ald. &zay- 

γελία. Par. ἐπαγγελία. 10 Par. ἐνάτῳ. 44 T. VII. À.. 42 

Mon. 8, δεῖ μέν τῇ ἐκλ. καὶ ἀπερ. 413 T. ὙΠ. ἀπερίεργον. 14 

Ven. ἥκ. ξενίζουσαν σημειώδη. 45 γεφέσθαι δ. à. τοιαύτην ex 

T. VII recepi, Ald. om, 46 Τὶ ΜΉ, ἐκφύγῃ τις. {41 T. VII, 

καὶ τὰς γλωσσημ. λέξεις" ἐχφανεῖς μὲν τρόποι αἱ φανεραὶ τροπαὶ, 

' οἷον — πόλεων, γλωσσηματικαὶ δὲ λέξεις; Ox. 48 πράγματα 

T. VII. om. — Dem. Ol. III. p. 24.- 19 Par. 2977. ὅμοια, 

T. VII. addit: ζητητέον dé περὶ τρυπῆς τὸ δέκατον κεφάλαιον τοῦ 

τετάρτου τόμου τοῦ παρόντος βιβλίου. 20 T. VII. ἧ δὲ περίο- 

δος τρίτον ἐστὶ κεφάλαιον τοῦ τετάρτου τόμου τοῦ βιβλίου τούτου. -- 

Ven. εἴτουν περιοῦ. --- βιβλίου τούτου om. 21 Mon. 8. Par. 

2977. δὲ κα. 32 Ven. ve. — 23 T. VII. δι add, τὸ ἀγώ- 

γισμα. 
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ἡδονὴ καὶ λύπη, φόβος xol ἐπιϑυμία. εὐκόλοις δὲ ἀν- 
τὶ τοῦ σαφέσι. ὅ. Καὶ ὄνομα μὲν, ὡς ?*. παρ᾽ 'O- 

prov, πολύτροπον πολλὰ ἠλάγχϑη" πολλῶν δ᾽ ἀνθρώ- 
πων" πολλὰ δ᾽ oy 33 ἐν πόντῳ. VW. Προξάσεως ὃ ἐ“ 
ἑστέον, ὅτι κατασκευάζει ἡ κατασχευὴ ὡς ὁμολογούμενα 8 
τὰ τῆς προτασεωρ᾽ καὶ yaQ τῆς προτάσεως λεγυύσης, "5 
ὅτε λέληϑεν ὑμῶν οὐδένα, λέγει ἡ κατασχευή" χαὶ γὰρ 
οὐχ ἔστε μιχρὰ ὥστε λαϑεῖν. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε πολλάχες 
πρὸ τῆς κατασχευῆς ἐπὶ τῇ προτασεν καὶ ἑτέρα ἐπιγίνε- 

TGL πρότασις" εἶἰϑ' οὕτως ἐπάγεξαι xol Ἀατασχευὴ μία 10 

κοινὴ τῶν δύο προτάσεων, ὅταν μὴ διίστωνται πολὺ ἀλ- 
λήλων κατὰ τὸ διάφορον" ἢ ἑχάστη τῶν προτάσεων ἰδία 
χατασχευὴ, ὡς Ισοχράτης προοιμιασάμενος ἐν τῷ πρὸς 

Δημονιχον" ,ν»ἐν πολλοῖς, ὦ Δημόνικε, πολὺ διεστώσα:- 

εὑρήσομεν τάς τε τῶν σπουδαίων γνώμας καὶ τὰς τῶν 15 
φαύλων διανοίας" πολὺ δὲ μεγίστην διαφορὰν εἰλήφασι 
ταῖς πρὸς ἀλλήλους συνηϑείαις" οἱ μὲν γὰρ τοὺς φίλους 

παρόντας "7 μόνον τιμῶσιν, οἱ δὲ καὶ μαχρὰν ἀπόντας ἀγα- 
πῶσι" καὶ τὰς μὲν τῶν φαύλων συνηϑείας ὀλίγος χρό- - 

νος διέλυσε, τὰς δὲ τῶν σπουδαίων φιλίας οὐδ᾽ ἄν ὃ 20 
πᾶς αἰὼν ἐξαλείψειεν“" πρώτη πρότασις, ἐν πολλοῖς μέν" 

δευτέρα, πολὺ δὲ μεγίστην" πρώτη κατασχευὴ, οἱ μὲν 
yao TOUG φίλους δευτέρα, καὶ τὰς μὲν τῶν φαύλων... 
ς΄. Οἷα μὲν, a 4 0 vatoi εἴρηται ἄνω ὡς ἡ βάσις 
συῤάγει τήν τὸ πρότασιν xol τὴν ἀπόδοσιν" τοῦτο δὲ 25 
φανερὸν ἐντεῦϑεν" ἢ μὲν πρότασις αὕτη, 38 ola χαχὰ 
πάσχουσιν οἱ νησιῶται προφάσει τῶν φόρων, οὐδένα 
ὑμῶν λέληθεν, τοῦτο μέχρι τῆς ἀποδόσεως. ἀσαφέφ" οὐ 

γὰρ δηλον, ποῖα τὰ καχά" 7 δὲ βάσις ἐπειδὴ ix τῶνυ 

ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους γίνεται χαὶ͵ τὴν αἰτίαν προστί- 30 

24 T. VII. «. 25 Ald. δ᾽ o»y^. Mon. 8. πολλὰ δὲ ὡς dv, 

ὃς ἐν πόντῳ. 26 T. ὙΠ. ἐχούσης. 37 Per. μόνον παρόντας; 

Sq. καὶ ex Isocr. inserui, 28 cfr. T. VII. ζ. 
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ϑησι τῶν x&xQV. εἰκότως τὴν πρότᾳσιν συνάπτειν λέγε- 
ται τῇ ἀξιώσει" ἔστι γὰρ ἡ ἀξίωσις τὸ τοὺς φόρους &v-- 

tiva, τοῖς νησιώταις, οὗ μέντοι χαὶ διὰ τὶ προστιϑησιν, 
ἀλλ᾽ ἡ βάσις τοῦτο ποιεῖ. C. Εἶτα ἡ ἀπόδοσες" 
xai μὴν οὐκ ἀπόδρσις, ἀλλ᾽. ἀξίωσις" προείρηται γὰρ 
ἡ τούτων διαφορά’ καταχρηστικῶς δὲ εἶπεν ἐνταῦϑα. 

* 

ΤΟΜΟΣ AEYTEPOZ. 

Περὶ προκαταστάσεως xai διηγήσεωὰφ καὶ 

προδιηγήσεως.᾽ 

Διήγησίς ἐστε παντὸς "μὲν προβλήματος, καὶ τὰ λοιπά. 

᾿ς 4Διήγησίς ἔστι" μετὰ τοὺς τόπους * τῶν προοι- 

μίων ἀχολούϑως διδάξαι περὶ διηγήσεως βουλόμενος ὃ 
τεχνικὸς ἐπὶ τὰ πρεσβύτερα αὑτῆς ἀναδραμῶν, ὡς ἂν 
μὴ τὸ τέλος τοῦ προβλήματος ἀρχὴ τῆς διηγήσεως γέ- 
γνοιτο, τὴν ἔναρξιν ποιεῖται ἐχ τῆς προχαταστάσεως, 
ἥτις ἐστὶ πρεσβυτέρα τῆς διηγήσεως" εἶτα περὶ τῆς κατα- 
στάσεως ἥτις ἐστὶ διήγησις" προχατάστασις γὰρ ἡ προ- 
διήγησις, ? κατάστασις ἡ διήγησις. ᾿Ιστέον δὲ," ὅτι οὐ 
xar "ἰδίαν περιγραφήν ἐστιν ἡ προδιήγησις, ἀλλὰ μέ- 

θοὸς τῆς διηγήσεως, ὥσπερ καὶ ἡ κατασχευὴ xoà τὰ GÀ- 
λα μέρη τοῦ προοιμίου. β΄. Φαίνεται γαρ᾽ πολὺν 4 
ἀνάλωσε λόγον ὁ Ἑρμογένης ἐν τῇ προχαταστάσει, ὀλί- 
γον 5 δὲ ἐν τῇ καταστάσει" περὶ μὲν προδιηγήσεως ἐν 

ἐξ τόμοις διαλαβὼν, περὶ δὲ διηγήσεως ἐν ἑνί" ὁ χαὶ τὴν 
E 

—4 

1 Ald. Par. 2918. τρύπους. T. VII. o. et Taur. “τόποις. 
25 προδιήγησις, κατάστασις Par. 2977. om. 5 δὲ Taur. om. 

4 Est in Par. 2977. abest a Mon.8. 5 ὀλίγον δὲ ἐν τῇ καταστ. 

Par. om. manus serior inseruit. 6 Par. 2977. ἐνίοις. 
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αὐτίαν αὐτὸς" εἶπεν᾽ 7 μὲν γὰρ διήγησις φανερὰ ἐστιν, 

αὐτὸ γὰρ ἐκεῖνο 7 διήγησις τὸ ὑποχείμενον πρᾶγμᾳ xal - 

αὐτοδίδαχτόν ἐστιν, ὡς ἂν εἴποι τις" τί γὰρ ἄλλο ἐρεῖ 
ὃ διηγούμενος ; ἢ" πάντως αὐτὸ ἐχεῖνο τὸ γενονός; μό- 

vov οὖν τὸ πῶς πλατύνεται διδάξαι ὑπέσχετο περὶ δὲ 5 

σεροδιηγήσεως μαχρὸν ἀπέτεινε 5 λόγον εἰχότως᾽ ἐχρῆν 
γὰρ διδάξαι πόϑεν 5 ληφϑήσεται xal ἀπὸ πόσων τρὸ- 
“των καὶ ὅτι χαϑ'᾽ ἕχαστον εἶδος ξητήματος ἰδία αὐτῆς 
εὕρεσις, τὰ δὲ εἴδη τῶν ζητημάτων χαὶ τὰς ἐν αὑτοῖς 

εὑρέσεις ** ἐν τοῖς χεφαλαίοις διέλαβε" νῦν δὲ *? ὁ λό--40 

γος TQ τεχνικῷ OU περὶ διηγήσεως ἤγουν χαταστάσεως, 
ἀλλὰ περὶ τῆς προδιηγήσεώς ἐστι" χαὶ παρὰ τὸ εἰχὸς 

ἐποιήσαντο τὴν ἐπιγραφὴν, περὶ τῆς καταστάσεως ἥγουν 
διηγήσεως, πλανηϑέντες τῇ ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου τῷ φά- 
vot *? τὸν τεχνικόν" δίηγησίς ἐστε παντὸς μὲν προβλή- 45 
ματος, ἀγνοήσαντες; ὅτε διὰ βραχέων ἐπιμνησϑεὶς τῆς 
διηγήσεως καὶ ὑποσχόμενος διδάξαι, τίσι τρόποις πλα- 
τύνεται" 1^ ἐν δὲ τῷ ἑβδόμῳ χεφάλαίῳ τοῦ παρόντος 
τόμου τοῦτο πεποίηχεμ" εὐθέως περὶ ὧν προὔχειτο λέγειν 

αὐτῷ, ἤγουν 5) περὶ προχαταστάσεως ἢ προδιηγήσεως 20 
τῆς διδασχαλίας ἤρξατο, : 

7 Ald. ἐκεῖνος. Taur. et Par. 2918, et 2977, éxeiyo, 8. Ald. 

ἢ om. ibid. αὐτὸ ἐκεῖνο. 9. Ald. ἀπέκτεινε. 40 Par. 2977. 

πῶς. 11 Par. 3918. addit: αὐτῆς. Par. 4977. αὑτοῖς ἐν τοῖς 

πέντε X. 12 δὲ Par. 2977. om. 15 Par. 2977. φάσκειν. 

44 Par. 2977, pergit: τῆς διδασκαλίας ἤρξατο φάμενος, τὴν δὲ 
προκατάστασιν τῆς διηγήσεως καὶ τὰ ἑξῆς. ἐν τοῖς ἕξ δὲ τοῖς κδ’ 
φαλαίοις τοῦ τόμου ἠκριβωμένως διεξελϑὼν ἅπαντα "περὶ τῆς προ-. 
καταστάσεως, ἐν τῷ ἑβδόμῳ, ὧς δεδήλωται, τὰ περὸ αὑτῆς τῆς 

διηγήσεως διδάσκει, Ἐπ᾿ quae in Ald. sequuntur, non habet, 

15 Ald. jos. | 

Ahetor. V. 25 

- 

DAL ΒΝ... .. — — 
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Περὶ μετοιχεὼν μόνων, καὶ τῆς ἐν τούτοις 

ι εὑρέσεως, 

Οἱ περὶ μετοικίας βουλευόμενοι δυοῖν τούϊοιν ἕγεκα ϑατέρου τὴν 
βουλὴν ἔχουσιν, καὶ τὰ λοιπά, 

5 Οἱ περὶ μετοικίας" ἐν μὲν τῷ περὶ τῶν στάσεων 

λόγῳ τὴ φύσει τῆς τέχνης ἑπόμενος: προέταξε τὰς δικα- 

yux&g στάσεις τῆς πραγματικῆς" ἐνταῦϑα δὲ τὴν πρα- 

γματικὴν τῶν ἄλλων πρὸς τὴν χρῆσιν τῶν κατ᾽ ἐχεῖνο ? 
καιροῦ ἀνθρώπων" τῆς γὰρ 'δημοχρατίας ἐπιλελοιπυίας, 

40 xol ταύτῃ τῆς τοῦ δικανιχοῦ χρείας παρεωραβμένης, εἰ- 
χότως τὴν περὶ αὐτοῦ εὕρεσιν δευτέρας ἠξίωσε τάξεως" 
τῷ γὰρ συμβουλευτιχῷ. καὶ μέχρε τοῦ νῦκ ἡ πρώτη ? ἐν 
ἔργῳ ἀποδέδοται τάξις. 

Περὶ νόμων εἰσφορᾶς... 

4δ 4d δὲ τῶν νόμων εἰσφοραὶ μετὰ περιστάσεως, καὶ τὰ λοιπά, 

Ai ydp ἄνευ αἰτίας" «i* ἄνευ περιστάσεως ot- 

δὲ προβλήματά εἰσιν, ὡς ἡ ϑέσις" ποίαν γὰρ * ἕξουσι 
διήγησιν μὴ ἔχουσαν πρᾶγμα" μὴ οὔσης δὲ διηγήσεως 
μηδὲ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, οὐδὲ πρόβλημα ἔσται, 

20 ἀλλὰ Ψιλὸν προγύμνασμα. β΄. Ἐὰν δὲ γράφωμ εν" 
ὁ τιϑεὶς 5 νόμον τοῦ λύοντος γρησιμωτερὸς ἔστιν" ὃ μὲν 
γὰρ λύων πειραϑεὶς τοῦ κακοῦ οὕτως ἐγένετο φρονιμώ- 
τερος, ὃ δὲ ἐπ᾿ ἀδήλοις * ἐτίϑει." 

4 T. VIL τὰς ἄλλας στάσεις τοῦ δικανικοῦ, [Ven. τῶν δικα- 
νικῶν τῆς πραγματικῆς]. 2 Ald. ἐκεῖνος. Par, 2918. ἐκεῖνο τοῦ 

x«igov. τοῦ manu seriori insertum est, 5 (T. VII. ἢ soojry. 

1 Ἴδαν, αἰτίας καὶ ἠεριστάσεως, 2 Taur. γὰρ om., 3 

Ald. ὅτε ϑείς. T. VIL, B. 4 T. VIL ἐπ᾽ ἀδόλοὶς ἐτέϑη, καὶ διὰ 

τοῦτο ἀναγκαιότερο. δ Sequitur in Taur. ᾿4ϑηναῖοι προσβάλ- 

λοντες ἐν τῷ Μαραϑῶνι τοῖς Μήδοις τῷ τοῦ Ξέρξου στρατῷ ἤττη- 

σαν αὐτοὺς μεγάλως. ᾿Αποστείλαντες πρότερον καὶ ζηπήσανεες ἀπὸ 
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| hil πολέμου καὶ εἰρήνης. ὃ 

“Ομοίως κἂν πολεμεῖν γράφωμέν τισι" καὶ τὰ λοιπά, 

Τὸ Κυλώνειον ἄγος. Κύλων, εἷς ἦν ? τῶν ἐν 

δόξων ᾿Αϑηναίων, ἀνὴρ ᾿θλυμπιονίχης" ἐπιϑυμήσας τυ- 
ραννῆσαι τῶν ᾿4ϑηναίων παρεγένεξο ἐπὶ ϑεοῦ γρηστή- 
ριον χαὶ ἐπηρώτα᾽ τοῦ δὲ ϑεοῦ ἐπιχρήσαντος " ἐν τῇ 
μεγαλῃ ἑορτῇ ἐπιθέσθαι τῇ τυραννίδι, ἀγομένων * τῶν 
᾿Ολυμπίων, δόξας ταύτην εἶναι τὴν μεγάλην ἑορτὴν, ἐπέ- 
ϑέετο xol χατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν τῶν ᾿ϑηναίων. Πε- 

eiie ἔχων σὺν ἑαυτῷ τοὺς uvungattovteg ἐπανέστη 
o δὲ Κυλων δείσας τὸν ΠΕεριχλέα συνέϑετο, ὅπως ὑπό- 

σπονδὸς σὺν ἀδείᾳ χατέλϑοι" xal γενομένων τῶν σπὸν- 

δῶν χατῇξι ἐχδησάμενος ἀπὸ τοῦ ναοῦ τῆς ϑηνᾶς μή- 

ρινϑον, ὡς δὴ ἱχέτης τὴς ? Osov' οἱ δὲ περὶ τὸν Πε- 

“Ἰακεδοϊμονος. βοήϑειαν οὐκ ἔλαβον, διὰ τὸ κεῖσθαι νόμον «“ακεδαι- 
μονίοις, μηδέποτε συγκροτεῖν πόλεμὸν πανσελήνου μὴ οὔσης.» ἀλλο 

ὅτε πλησιφαὴς ἢ σελήνη ἐστίν. Οἱ ᾿ἀϑηναῖοι οὖν μόνοι συγαροτή- 

σαντες πόλεμον μετὰ τῶν ἈΜδήδων ἤγουν τοῦ στρατοῦ τοῦ ξέρξου ἡτα 

τησὰν αὑτοὺς ἧτταν περιφανὴ ἐν Μαραϑῶνι πόλει" oi «ἀακεδαιμό- 

viot δὲ ἰδόντες, ποίας νίκης καὶ τροπαίων ἐξέπεσον οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 
φιλίας τῆς πρὸς τοὺς ᾿᾿Αϑηραίους διὰ τὴν ἀνάγκην τοῦ γύμον, βου- 

λεύονται λύειν τὸν τῆς πανσελήνου »ὁμο». -- “Νόμος ἢ» ἀποστελλο- 

μένου στρατηγοῦ μὴ ὑποστρέφειν αὐτὸν ἄνευ στρατοῦ. ᾿Αλκιβιάδης 

εἰς Σικελίαν πεμῳϑεὶς στρατηγὸς καὶ μηνυϑεὶς παρὰ τῶν “᾿ϑηναίων 

ἐπανελϑεϊν ἀφῆκε τὸ στρατόπεδον καὶ ἐπανῆλϑε, καὶ ἡττήϑη μεγά- 

λως ἐκεῖσε μόνον ἀπολειφϑὲν τὸ στρατόπεδον" ὕστερον δὲ πάλιν εἰς 

Κύζικον στρατεύσας καὶ περιφανῆ νίκην ἐργασάμενος καὶ ἐπαγελ- 
ϑὼν εἰσάγει νόμον, μηδένα στρατηγὸν ἀστὸ τοῦ στρατοπέδου ἀνακα- 
λεῖσϑαι. 

1 Àd hoc caput nee in Ald. nec in T. VII. scholia exstant 
nam Κυλώνειον ὥγος sqq. pertinent ad cap. περὶ ἀσεβείας ἢ qó- 
»ov. Omnia ex T. VII. sumta sunt. 9 εἷς ἣν τῶν ἐνδ, 49. 

Ven, om. 5 Mon. 8, ἐπὶ χρήσαντος. Par; 2977, Ven. Xeriouve 

voc. 4 T.VII. διαγομένων. δ T, VII. tot. | 

j 25 v. 

360 
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ρικλέα οὗ χατασχόντες τὴν ὀργὴν ἀπέχτειναν. αὑτὸν χατ- 
“ἐρχόμενον τοῦτό ἐστι τὸ Κυλώνειον ἄγος. β΄. Τρια- 

χοντούτεις δ σπονδαὶ αὗται" μετὰ τὰ Μηδικὰ 7 ἤδη 
Ξέρξου ἀποφϑαρέντος καὶ ᾿Αρταξέρξου ἐπιϑεμένου τοῦ 

δυίοῦ αὖϑις τοῖς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν ᾿“Ελληνιχοῖς πράγμασι 
καὶ διαφόρως ἀποχρουσϑέντος τῆς ἐλπίδος, εἶτα σπον- 
-dov “Ελλησε γενομένων xal βαρβᾷροις, αἷς ὅρια ἐπεπή«- 

γεσαν ? Κυαάνεαι πέτραι, καὶ ποταμὸς Νέσσος ** καὶ : 

Φάσηλις πόλις Παμφυλίας xoà Χελιδωνέαι ἀχρωτήριον. 
10 ἐγένετο δὲ ** Ἕλλησι διαφορὰ πρὸς ἀλλήλους ἐξ αἰτίας 

τοιαύτης. “Ταχεδαιμόνιοι ἀφελόμενοι Φωχέων τὸ ἐν Δελ- 
φοῖς ἱερὸν παρέδοσαν ;doxgoig εἶτα πάλιν «Δοκροὺς ἀφε- 
λόμενοι παρέσχον (φωχεῦσιν" ὑποστρεφόντων ᾿4ϑηναίων 

, ἀπὸ *? τῶν πρὸς ᾿Αρταξέρξην σπονδῶν, στρατηγοῦντος 
45 αὐτοῖς Τολμίδου καὶ γενομένων κατὰ Κορώνειαν, ἐπιϑέ- 

μενον αὑτοῖς ἄφνω Βοιωτοὶ οὖσιν 1) ἀπαρασχεύοις ἔτρε-- 
ψάν τὸ αὑτοὺς χαί τινας ἐξ αὐτῶν καὶ 15. ἐζώγρησαν" 
οὕς τινας ἀπαιτούντων ᾿ϑηναίων oU πρότερον ἀπέδο-- 
σαν *5 ἢ τὴν Βοιωτίαν ἀπολαβεῖν “ καὶ μετὰ ταῦτα εὖ- 

40 ϑὺς ᾿Α1ϑηκπαῖοι περιπλεύσαντες τὴν Πελοπόννησον Γύϑιον 

ο΄ δίλον" χαὶ Τολμίδης. χιλίους ἔχων᾽ "AO mvatoy ἐπιλέχτους 

διῆλϑε τὴν Πελοπόννησον" χαὶ πάλιν Εὔβοιαν ἀποστᾶ- 

σαν εἷλον ᾿4ϑηναῖοι" καὶ ἐπὶ τούτοις ᾿ϑηναίοις καὶ 77ε- 

λοποννησίοις σπονδαὶ τριαχοντούτεις ἐγένοντο" ἂς τεσ- 
25 σαρεσκαιδεχάτῳ ἔτει ἔλυσαν ᾿4ϑηναῖοι, Σάμον πολιοῤρ-- 

xie 16 ἑλόντες Περικλέους *7 xol ZCoqoxAéovg στρατη- 
γούντων, xal ὁ Πελοποννησιακὸς πόλεμος ἤρξατο. 

.6 T. VII. αἱ τριακ, 7 οι. 8. Μηδαῖον. 8 Par. 2977. 
τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ αὖϑις ἐπιϑεμένο. 9O Ven. ἐπεπήγησαν κύνιαι. 

40 Ven. Νέσνιος. id. et Mon. 8. Φάσιλις. 44 δὲ inserui ex 

Par. 297. 412 Ven. iuó. 453 οὖσιν Ald. om. Exemplar 

Paris. ad marg. et T. VII. habet: οὖσιν ἀπασασκ. ἐτρέψαντο at, - 

14 καὶ T. Vil.'om. 45 Mon.8. ἀπέλασαν,. 16 Taur. Mon. 8. 
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Περὶ διηγήσεως. 

Ταυτὶ μὲν οὖν περὶ τῶν προκαταστάσεων τῶν ἐν ταῖς. διηγήσεσι λέ- 
λεχται" καὶ τὰ λοιπά. 

Ἡμεῖς μὲν οὖν" τὸ πολλάχις τὴν αὐτὴν ἔννοιαν 

στολυορκίᾳ ἑλόντες (Ald. ἑλόνες., 47 T. VIL Taur, Περικλεῖ 

στρατηγοῦντι καὶ Σοφοκλεῖ, καὶ ὃ Ion, ἤρξατο πόλεμος. — Ad- 
do schol. min, ex Par, 2977, Κἂν μὲν ἱστορίαν ἔχωμεν" 

ἤτοι γονεῖς ἢ πάππους, ἢ κατὰ γένος προσήκοντας, ἀναλογεῖ γὰρ 

σαατράσιν ἣ ἱστορία. ᾿Εγὼ τὸν μὲν ἄλλον D. Σημείωσαι, ὅτι 

τρόποι διηγήσεως πέντε, τὰ πραττόμενα καὶ αἱ αἰτίαι τῶν πραττο- 
μένων" τὰ λειπόμενα καὶ al αἰτίαι τῶν παραλειπομένων καὶ oi λο- 

ywuoi. Ἢ αὐτὴ γὰρ προδιήγησις" 5j, προειρημένη, οἷον ὅτι 

xai πάλαι ἀσϑενής τις ἦν καὶ ἀποιρόπαιος. "Eni Ποτιδαιά- 
τας παρασπονδήσαντες γὰρ ἐπολιόρκησαν καὶ ἀνέστησαν Ποτιδαι- 

drag. ᾿Ανέστησαν, ἀναστάτους ἐποίησαν, κατέστρεψαν. ᾿Εξώ- 

'gscav* ἔξω τῶν ὅρων ἐποίησαν. Ὥσπερ ἐν ταῖς κατηγορί- 

αἷς τὰ βίαια, οὕτως ἐν ταῖς ἀπολογίαις τὰς ἐπιεικείας . Eine 

γὰρ ἐκεῖ, ὅτε ἐγὼ μὲν τὸν ἄλλον βίον καὶ τὰ ἑξῆς. "Eni μὲν τῶν 
πόλεων. οὗ. γὰρ ἔχει γένος καὶ τὰ λοιπά. Οἵ βέοι. βίους τὰ 

προειργασμένα ἑκάστῳ τῶν προσώπων λέγει, καὶ τὰ τοῖς προγόνοις 

καὶ πατράσινοαὐτοῦ. — — Àd cap. περὶ δημοσίων ἀδικημά- 

ze» Sch, min. ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων" τῶν προηγηυαμέ- 

90», τῶν προτέρων. Obx ἀνέφξεν" ἐρείδεται τῷ νόμῳ. Ὃ δὲ 

δύσνους ὧν" $ προκατάστασίς ἐστε τοῦτο" ὅτι δύσνους ὧν περὺ 

τὴν πόλιν ἀρχῆϑεν" ὡς κατὰ παράλειψιν δέ ἐστι καὶ τοῦτο. ΤΠ ρο- 
διηγήσεις ἕξουσι" τοὺς βίους αὐτῶν οἱ τύραννοι, καὶ οὕτω λε- 

γομένας τὰς διηγήσεις τῶν πραγμάτων. Ὃ βέος μέχρι τῶν πρά- 

ξεων" ai δὲ πράξεις 3| πολιτεία. “Ὅτι ὃ μὲν βίος ὅλος τοῦ ἀνδροφό- 
γου τυχὸν ἢ τοῦ μοιχοῦ περιληπτικός ἐστε καὶ αὑτοῦ τοῦ φόνου ἢ 
τῆς μοιχείας ἀναντίῤῥητον" γῦν δὲ βίον μὲν λέγει τοὺς λοιπρὺς τῶν 
ἐγχωμιαστικῶν τόπους ἄχρι τῶν πράξεων" ἐν ἐκείναις δὲ παρατίϑε- 

ται κἀκεῖνο αὐτὸ τὸ πεπραγμένον, τὸν φόνον τυχὸν ἢ τὴν μοιχείαν. 
Οἷς δέον ἐργάξεσϑαι ἐγκώμιον xai ἐν ἄλλοις ἔμαϑεν καὶ ἐν τῷ πε- 

φὲ ἐγκωμίου. 
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ποικίλοις μεταποιεῖν κώλοις ἑρμηνοία λέγεται" ὃ καὶ x$- 
σμον ἐμπριεῖ τῷ λόγῳ καὶ τὴν δύναμιν τρέφει τοῦ ῥή- 
τορος" τὸ δὲ λέγειν τὴν διήγησιν πῇ μὲν πλατύνεσϑαι, 
πῇ δὲ μηχύνεσθαι ἀδιαφόρως χεῖται. Ἰστέον δὲ, ὅτε φα- 

5 νερῶν ὄντων τῶν πραγμάτωγ' περιττὸν τὸ διηγεῖσϑαε, 

ὅπερ φασὶν ἐν δευτερολογίαις εὑρίσκεσθαι, ἢ ὅταν ἄδο- 
. £a. τὰ πράγματα ἢ ἡ δὲ τάξις τῆς διηγήσεως οὐχ ἀεὶ με- 
τὰ τὰ προοίμια" ἀλλ᾽ ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ μετὰ τὰς πίστεις, 
χαὶ ἐν τοῖς ἐπιλόγοις , ὡς “Αἰσχίνης ἐν τῷ κατὰ Τιμαρ- 

40 yov " χαὶ Δημοσϑένης ἐν τῷ' χατὰ Μειδίου" *. β΄, Ἔν 

ταῖς περιγραφαῖς" 0? γὰρ ἐν εὐπεριγράπτῳ καὶ 
συντόμῳ λόγῳ πλατυνόμενος δῆλον ὃτι δι᾽ ἑτέρων καὶ ἕτέ- 
ρων λέξεων πληθυνθήσεται" τὸ μὲν γὰρ ἀπεριχάλυπτον 
καὶ ἀόριστον μῆκος τοῦ λύγαῦ καὶ τὰς αὑτὰς ἐπιδέχεται λέξεις" 

45 τὰ δὲ εἰπερίγραπτον καὶ ὡρισμένον ὥσπερ καὶ ἡ τῆς δι- 
ηγήσεως ἐν τρισὶ καὶ τέτρασε κώλοις περιγραφὴ oUx ἔτι" 
περιγραφὴν δὲ λέγει τὴν σύντομον διάνοιαν. y. Εἶϑ᾽ 

“ἡ αἰτία" ἡ ToU πραχϑέντος. αἰτία τὸ ὡς εὐνοϊχῶς mpo- 
στησομένου ἐστί" τὸ δὲ οὐχ ὡς μὴ τὴν ἀλήϑειαν προ- 

20 δώσοντος, οὔτε τὸ πραχϑὲν ἐστιν, οὔτε τοῦ πραχϑέντος 
αἰτία" ἀλλὰ τῆς αἰτίας ἐναντίον, ὅπερ ἐστὶ τοῦ παρα- 

961 λει ϑέντορ ἐπίτασις. δ΄ Τρόποι δὲ διῃγή σεωῤ" 
πρότερον εἰπὼν περὶ πλάτους τῆς διηγήσεως, ὅπερ ἐστὶ 
9c ποσότητος, γῦν περὶ τῶν τρόπων αὑτῆς φησιν, ὅπερ 

25 ἐστὶ τῆς ποιότητος" δεῖ γὰρ ἀεὶ προηγεῖσϑαι τὴν ποσό- 
τητα τῆς ποιότητος" ὡς καὶ “ἡ ριστοτέλης ἐν ταῖς χατη- 
γορίαις ἔδειξεν . εἰ ᾿Εὰν δὲ σύντομος ἢ καὶ πολι- 
τιχή" ἀντὶ τοῦ ἁπλῆ καὶ -ἀποίχιλος καὶ ἀσϑενής" τοι- 
oUtov γὰρ τὸ σύντομον καὶ εὐτελές" O xci εὔζωνον 3 κα- 

80 λοῦσιν, ὅταν μὴ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἰσχύῃ, ἀλλὰ τῆς ἀπὸ τῶν 

1 Ald, Mndlou. 2. Ald, ὅταν γὰρ εὐπεριγρί, Par. ὃ γὰρ 
. ἐψ' eUntg. 5 Ald, δὔζωμον. Par. εὔζωνον. 4 
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«αἰτιῶν xol τῶν τρότων ἀποδείξεως δέηται. ς΄ Dao 
δροτέρᾳ᾽ ἀντὶ τοῦ πρὸς πάϑος ἀπαγωγοτέρα᾽ τουτέστι 
στιάϑος. ἐμποιῆσαι δυναμένη χαρᾶς, φόβου, λύπης, ὀργῆς, 
xal τῶν τοιούτων, 

TOMOZX TPITOZ 5 

ΠΕΡῚ ΕΥ̓ΡΕΣΕΩΣ. 

Τὸ τρίτον μοι σύνταγμα τουτί γέγονεν, ὦ κράτιστε ᾿Ιούλιϑ Μάρκε, 

καὶ τὰ λοιπά, ] 

Ἢ προκατασχευή" περὶ névra τινῶν λέξειν ἐπ- 
αγγειλάμενος, πρίν τι τούτων εἰπεῖν, περὶ προκατασχευῆς 10 
διέξεισι" προδιδαδας * γὰρ περὶ προοιμίων xài προκα- 
ταστάσεως καὶ διηγήσεως, βουλόμενος διδάξαε περὶ ἀγώ- 
γων ἤτοι περὶ ἀντιϑέσεως xol λύσεως, ἅπερ εἰσὶν ol εἰσ- 
αγωγαὶ τῶν χεφαλαίων καὶ οἱ τρύποι αὐτῶν, δεῖν φήϑη. 
τὴν χώραν εἰπεῖν τῶν χεραλαίων, ὡς ἂν μαϑόντες ποῦ 15 
τίϑενται μὴ διαμάρτοιμεν ! τῆς εὐσχήμονος πλάσεως τοῦ 
λόγου" πῶς ! ἄρα ὀφείλομεν αὐτὰ τιϑέναι, xol εἶδ ἃ ἄρα 
μέαν χώραν ἔχουσιν ἢ δύο ἢ καὶ πλείονας" καὶ πῶς εἰσ- 

ἄγονται" διὸ ἐν τοῖς πρώτοις διδάσνει πϑορὲ προχατασκευ- 

ἧς" γενώσκων γὰρ ὁ τεχνιπὺς ὡς οὐχ ἀεὶ τὴν αὑτὴν χώ- 20 
ραν ἔχει 7 προκατασκενὴ, δείκνυσιν αὑτοῖς τοὺς διαφό- 
ρους τρόπους" ἱστέον δὲ, ὅτε ἡ προχατασχευὴ καὶ προ- 

ἐκϑεσις καὶ ἔχϑεσις καὶ ἐπαγγελία καὶ ὑπόσχεσις λέγε-' 
ται. β΄. Καὶ οἰκονομίαν οὔκουν ἐρεῖς. ἡ μὲν 
γὰρ τέχνη μετὰ τὴν διήγησιν ἐπάγειν βούλεται τὴν προ- 25 
κατασχευὴν, εἶτα τὴν χατασχευήν" ἢ δὲ οἰκονομία οὐχ 

1 T. VII. a. 2 Par. 2977. διαμάρτωμεν. ὅ πῶς [Mon. 8. 

ποῦ] ἄρ᾽ ὃ. ἀ, τιϑέναι ex T. VII. inserui, 4 εἰ Ald. om., 

recepi ex Par. 2918. εἰ 'T. VII. 
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οὕτως " ἀλλὰ τῆς διηγήσεως τὴν προχκατασχευήν" ἄλλο 

γάρ ἐστι τέχνη, χαὶ ἄλλο οἰχονομία, τὸ μὲν γὰρ τῶν 

«αϑ' ἑαυτὸ καὶ τοῖς ἐμπίπτουσι χοῆται" οἰκονομία δὲ 
τῶν πρός τι" εἰ γὰρ μὴ συμφέρει τὸ ἐμπίπτον, οὐ χρῆ- 

5 ται" ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ ἡ χρῆσις οὐ κατὰ τεχνικὴν ταξιν 5, 
ἀλλ᾽ ὡς ἂν ὃ καιρὸς διδῷ παραχολουϑ εἴ" y. Et ὃ 

μοι λέγοι τις" 9 v0 ἑξῆς οὕτω" χαϑ' ὑπέρβατον γὰρ 
κεῖται" δἰ δέ μοι λέγοι τις ὡς Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ 
Τιμοχράτους λόγῳ μεταξὺ 7 τῶν δύο νομίμων τοῦ τε 

40 παρανόμως εἰσενηνέχϑαι 8 τὸν νόμον τὸν ὑπὸ Τιμοχρά-- 
τους. γραφέντα, καὶ τοῦ πῶς διδόασιν ἐξουσίαν χατηγο- 
ρίας τοῖς βουλομένοις 5. οἱ γῬόμοι μέσφ. κέχρηται τούτῳ 

τῷ γοήματι" ὅτι κατὰ τῶν μὴ 1: ποιησάντων & προσ-- 

τάττουσιν ol νόμοι διδόασιν ἐξουσίαν χατηγορίας τοῖς 

45 βουλομένοις νομοϑετοῦντες, ἐρῶ τὰς *? αἰτίας. 

Περὶ βθεαίου. 

Ἔστι καὶ τρίτον εἶδος λύσεως τὸ παραδοξότατον καὶ ἰσχυρότατον 
καὶ νικητικώτατον, καὶ τὰ λοιπά. — 

Ἔστι καὶ τρίτον εἶδος" ἢ ὅτι 5 τρίτον ἐστὶ 

20 μετὰ τὴν ἔνστασιν xal ἀντιπαράστασιν, ἃς πολλάχις v 
ταῖς στάσεσι καὶ ἀλλαχοῦ παρέδωχεν" ? ἢ τρίτον ἁπλῶς 3 
ὡς τρίτον κεφάλαιον μετὰ τὰ δύο εἴδη τῆς προχατα- 
σχευῆς, * ov τὸ μὲν ἡ προέχϑεσις ἣν τῶν κεφαλαίων, 

5 Par. τάσιν. 6 ΤΙ]. c.I. 8. 71. VI. μετά, 8 
T. VII. εἰσενηνοχέναι. 9 Toig βουλομένοις ex Par, 2918. et T. 

. VII. inserui, Ald. om, 10 Par, 2977, ὅτι γάρ. 11 Ald. 

pot. 12 Ald. ἐρῶτας. 2 

4 T. VII. c. 11. 8. y. — 2 T. VII. παραδέδωκεν. 8 T. 

ΜΠ, addit: οὐκ ἐπειδὴ τρίτον λύσεως, ἀλλ᾽ ὡς. 4 In T, VII. 
sequitur ἐν τρύτῳ τῷ βιβλιέῳ παραδεδομένον εἶδος ὃν οὗ προκατα- 

σκειῆς ἀλλὰ λύσεως. omissis sequentibus usque ad litt, β, 
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πὸ δὲ τὸ 5 xarà νόμους δοκεῖν εἰσφέρεσθαι τὴν κρί- 
σεν" καίτοι ἐχεῖνα οὐχ ὠνόμασε λύσεις" ἔστι δὲ εἰπεῖν, 
ὅτι ἡ προχατασχευὴ εἰ μὲν παρὰ τοῦ λέγοντος γίνεται, 
λΣεατασχευὴν ὑπισχνεῖται" εἰ δὲ ὑπὸ τοῦ ἐχϑροῦ εἰσάγεται 
τὰ χεφάλαια, λύσεως εἶδός ἐστιν ἡ προχατασχευή. f κα 
ΣΙ ὅταν ἐναντία" διαφέρει τοῦ προτέρου βιαίου, ὅτι 
&xti μὲν αὐτὸ τὸ προτεινόμενον. ὑπὸ τοῦ χατηγόρον φυ- 
λάττων * ἀπερίτρεπτον εἰς τοὐναντίον περιτρέπει τὴν 
ἀξίωσιν" μᾶλλον δοῦναι δίκην ἄξιον δεικνὺς ἐξ ὧν ἐκεῖ» 

νος ἤλπισεν ἐχφυγεῖν" τοῦτο ? δὲ αὑτὸ τὸ προτεινόμιε- t0 
30v περετρεπόμενον δείχνυσι, τοῦ ἐναντίου οὗ διατείνε- 

zu ὁ χατήγορος γεγενημένου, καὶ διὰ τοῦτο δίκαιον ὃν 5? 

αὑτὸν ὑποσχεῖν δίκην. 20 200! 
* 

Περὶ κεφαλαίων. 362 

Περὶ μὲν τὴς τῶν κεφαλαίων εὑρέσεως κατὰ τὴν διαιρετικὴν ἐξεϑέ- 15 

μεϑα τέχνην" καὶ τὰ ἕξης. I 

Κιφάλαιόν 3 ἐστι μέρος λόγου ἀπόδειξιν ἔχον ? τοῦ 
σιροχειμένου πράγματος, ἐκ νοημάτων καὶ ἐπιχειρημά- 
των συγχείμενον" πᾶν δὲ τὰ τῆς ῥητορικῆς χράτος ἐν 

τούτοις * τοῖς κεφαλαίοις συνίσταταε xal ἐν τῇ κατα- 30 

σκευῇ αὐτῶν" διδάξας οὖν ἡμᾶς ὁ τεχνικὸς ἑχάστης στά- 
σέωρ τὰ κεφάλαια νῦν. τὴν χατασκευὴν αὐτῶν καὶ τὴν 
λύσιν ὑπισχνεῖταε παραδοῦναι ἡμῖν" vg. ἡμῶν μὲν stoo- 
βαλλομένων τὴν κατασχευὴν, ὑπὸ τῶν δὲ ^ ἐναντίων προ- 

5 τὸ Áld. om,, recepi ex Par. θ ἢ Ald, om., recepi ex 

Par. 7 T. VIL. πρώτου. — 8 Par. 2918. φυλάττον. Par. 2977. 

φυλάττε. — 9 T. VIL τὸ δὲ δεύτερον τοῦ βιαίου εἶδος αὐτὸ τὸ 

(Ven. καὶ αὐτό] 110 ὃν T. VIL. om. 11 T. VIL τὴν δίκην. 
4 T. VII. c. III. a. 2 Par. £yow. 5 Ven. τούτοις om. 

.Mon. 8. om. Toi. 4 Par. ἐναντίων δὲ προτιϑεμένων. (Ald, 

προστιϑεμένων]. ὔ 
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 queu£vov τὴν λύσιν" οὐδὲ γὰρ ἀρχεὶ ἁπλῶς . εἰς σεειϑὰ 
τῶν ἀχκουόνξων τὸ προβάλλεσϑαι χεφάλαιόν * ξινος τὰν 
στάσεων; ὡς ἐν αὐταῖς ἐδίδαξεν, ἀλλὰ. τὸ κατασκευάσαι 

αὐτὸ, χαὶ ἀπαδεῖξαι ἢ 7 τὸ προστεϑὲν " "wo ἡμῶν ἀληϑὲς, 

"i τὸ προβληϑὲν ὑπὸ τῶν 7 ἐναντίων ψευδές᾽ διὰ τοῦτο 
ἡ τελεία διδασκαλία τῶψ κεφαλαίων ἐν τῇ περὶ εὑρέ- 
σεωῤ πραγματείᾳ ἐχδέδοται" ὅϑεν ἐν * τοῖς προλεγομέ- 

γοες τῶν στασδὼών φησι" »πτερὲ ̓δὲ τῆς τῶν πολιτικῶν ἢ Gn. 

.. φτημάτωμ διαιρέσεως εἰς τὰ λεγόμενα κεφάλαια ὁ λόγος 
40 γίνεται" ἔσει δὲ σχεδὸν ὃ αὐτὸς τῷ περὶ εὑρέσεως. “ 

πᾶσα γὰρ διδασχαλίαᾳ τῆς διαιρέσεως τῶν χεφαλακέων 
ἑνάστης στρβαξως ἐν ταύτῃ τῇ πραγματείᾳ T? τοῦ τρίτου τό- 
μου εὑρίσχεται τὴν ἀρχὴν ἔχουσα. β' Καὶ ὅσα ἔχαά- 

στης" ἴδια * μὲν ὥσπερ στοχασμοῦ μόνου ἐλέγχων ἀπαί- 
"δ τησις, βούλησις, *? δύναμες" κοινὰ δὲ, ὡς ἀντίληψις καὶ 

μετάληψις, χαὶ εἴ τι τοιοῦτον" τὰ 63 τρύτων δὲ διάφρορα, 

οἷον Ἐ4 ὅτι εἰ καὶ χοιψὸν τὸ ἐν στοχασμῷ παραγραφι- 

κὸν πρὸς τὸ ἐν μεταλήψει, ἀλλ᾽ οὖν ἔχει TL xol διαφο- 

por' iv μὲν γὰρ στοχασμῷ διαβολή ἐστι ψιλὴ τοῦ ἀγῶ- 

20 γος, καὶ οἷον εἰπεῖν ἀνάπψνενσις τοῦ φεύγοντος" ἐν με- 

ταλήψει δὲ *5 xoi μάμστα τῇ ἐγγράφῳ τελεία ἐχβολή. 
y. diae, τῇ καὶ ἀνθυποφορᾷ᾽ διαφέρει Τό ἀνϑυ- 
ποφορὰ xol ἀντί σις καὶ ἀντιπίπτον" ἀντιπίπτον μὲν 

γάρ ἔστιν, ὅταν οὐδεν, ὅτι 17 μέλλει αὐτῷ 38 τις ἀντι- 

5 T. VII. τὸ κεφ. 6 Ald. προστεϑέν. T. VII. et Par, 2918. 

προτεθέν. 7 T. VIL. ὑπὸ ἐναντίου. — 8 T.VIL ἐν ἀρχῇ τῶν 
προλεγομένων. 9 Par. τό. Ald. ante τῷ repetit σχεδόν, — 10 

T. VII. εὑρίσκεται τὴν ἀρχὴν ἔχουσα ἐν τῷ τρίτῳ τόμῳ τῷ περὶ 

εὑρέσεως. 41 T, VII, y. 9. 12 T. VII. xai βούληαις xoi ὅ. 

Ven.primum xojom, 13 Ven, καὶ τούτων διάφορα. 18 T. VII. 
κἂν y&Q κοινὸν, φέρε τὸ ἐν Groy. ᾿45. Mon. 8. δὲ. Par, 2977, καὶ 

om, 16 T. VIL ἰστέον δὲ, ὅτι ἀνϑυπ. διαφέρει. 17 T.VII. ὡς 

ὅτι. tum Ald. μέλλοι,. Par. et T. VII. μέλλει. 418. T. VII. αὐτοῦ. 
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στεσεῖν ὡς ἄτοπόν τι λέγοντε, καὶ ἐπανορϑώσηται ἑαυτὸν. 
στροσποιητὼς ὥσπερ καὶ λεληϑότως" ἀνϑυποφορὰ δὲ, ὅταν 
ξιέρος μὲν ὥσπερ χαταδέχητας τοῦ λεγομένου Q ἀχροατὴς,᾿ 
ἀμφιβαλλῃ 19 δὲ περὶ τὸ λοιπόν. ἀγτίϑεσις δὲ, ὅταν 
ἕἶπό τινος χεφαλαίρυ ὁρμᾶται" οἷον ἀπὸ δικαίου ἡ ἢ συμ- 6 
φέροντος, ἢ τῶν τοιούτων. à, Κόσμος γάρ ἐστιν" 
3] πρότασις καὶ ἡ ἀντιπρότασιρ τοῦτο παιοῦσι, διασύρου- 
σαι καὶ διαβαάλλουσας τοῦ ἐχϑροῦ τὸν λόγον, ὃς ἔστεν 3 
ὑποφορᾶ, καὶ ῥᾳδίαν ὑπεσχνούμεναι δοῦναι τὴν λύσων 

Περὶ ἐπιχειρημάτωνς 40 
Εἴτε οὖν εἰσάγοιμεν ἡμεῖς κεφάλαιον, καὶ τὰ Eje, 

Ἔπιχεί ρημά ἔστιν, ὥς que. Nsoxàne,* συλλογι- 
σμὸς μετὰ τῆς οἰχείας τῶν μερῶν ἀπαδείξεως" ἄλλοι δὲ 
οἵτως" ἐπιχείρημα ἐστι λόγος ἔξωϑεν. λαμβανόμενος πρὸς. 
ἀπόδειξιν τῶν 3 ὑποχειμένων, τῶν δὲ ἐπιχειρημάτων τὰ 18 
μέν ἐστι διδασχαλικὰ, ὑπόσα ix τῶν χοινῶν ἐννοιῶν ἢ 
τῶν ὑποκχειμένων πραγμάτων, 7 τῶν παραχολουϑούντων 
τῇ" περιστάσει εἰχότων ἢ τεχμηρίων 4 παιεῖται τὴν πίστιν. 
τὰ ᾽δέ ἐστι δυσωπητικὰ μόνην, ὁποῖα τυγχάνει ὄντα τὰ 
ὁμοιωματικὰ, ὁ xer' ἐνίους δὲ παραδειγματιχὰ καλούμε- 40 
γα τούτων δὲ NtoxÀge φησι tv) aver εἴδη τρία, &- 
χόνα, παραβολήν, παράδειγμα" εἰκὼν uiv οὖν ἐστι go- 
ματος σώματι παράϑεσις. οἷον ὥσπερ γὰρ οἰχίας οἶμαι 
χαὶ πλαίου καὶ τῶν ἄλλων τοιούτων τὰ χάτωϑεν ὶ ἐσχυρό- 
τατα εἶναι δεῖ, οὕτω καὶ τῶν πράξεων, παραβολὴ δὲ 35 
πράγματος οἵου T6 γενέσϑαι ἃ ἀπομνημονευσις εἰς ὁμοίωσιεν 
τοῦ γενομένου" ὃ οἷον 

19 T, VII. ἀμφιβάλλοι, 
1 T. VII. c. V. .. 2 τῶν Ven, om, 3 τῇ T. VIL om, 

4 Mon, 8, nÀguvelow, 5 Ald, δυσωπιστικά. Par, et T. VII. 
δυσωπητικά. 6 Par, ἁὁμοιωτικά, 7 Par, $05, 8 γενομέγον 
— ἀπομνημόνευσις Ven. oim. 
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Ὥς δ᾽ ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη. 9 

παρᾶδειγμα δέ ἐστιν, ὡς Ζήνων φησί" γενομένου π 
γματος ἀπομνημόνευσις εἰς ὁμοίωσιν τοῦ νῦν *9. ξητουμέ 
vov' οἷον τὸ μὲν ξήτημα, εἰ δεῖ 11 πολλῶν «ol σοφῶν τ 

δ μαϑήματα συλλέγειν. τὸ δὲ παράδειγμα, καὶ 7 μέλιττα 

863 ἐπὶ πολλὰ βλαστήματα ἕρπουσα τὰ χάλλιστα ἀπ᾿ αὐτῶν 

λαμβάνει" διαφέρει δὲ ἀλλήλων ταῦτα, ἢ τὸ μὲν παρά- 
δειγμα γεγενημένου πραγιατύός ἐστιν ὁμοίωσις" ἡ δὲ πα- 
θαβολὴ οὗ γεγενημέναν, ἀλλ᾽ οἵου τε γενέσθαι" 12 μέρῃ 

40 δὲ τοῦ ἐπιχειρήματος τρία, 7 πρότασις αὐτὴ, οἷον ἔσχες ̓" 

"μου δέχα δραχμάς " τὰ λήμματα" εἴληφας γὰρ δύο καὶ. 
τρία καὶ πέντε᾽ ἡ ἐπιφορὰ, ἥτις ** ἐπιφέρεται τῇ προτα-᾿ 
σει, ὡς τὸ T5 ἔχεις μου δέχα Ópayudg.* 5 λύσομεν οὖν τὰ 
ἐπιχειρήματα οὕτως" εὐθὺς γὰρ ἢ πρὸς τὴν πρότασιν 

"4s ἀντιστησόμεϑα" olov χέχλοφεν οὗτος, οὐ κέχλοφεν οὗτος, 
ἢ τὴν πρότασιν συγχωρήσαντες ἕν τι τῶν λημμάτων αἷ- 
τιασόμεϑα" οἷον ἔστω ἐνθύμημα τόδε" ὁ γὰρ 57 οἷς ἂν 

ἐγὼ ληφϑείην ταῦτα πράττων χαὶ κατασκευαζόμενος, οὗ- 

τος ἐμοὶ πολεμεῖ, xay umo βάλλῃ μηδὲ τοξεύη" ἐροῦμεν 

gu 7*0 αὐτὸ τ" ψεῦδος εἶναι τόδε τοῖς “Αϑηναίοις. 3 3j καὶ τὰ 

λήμματα δόντες μὴ ἀκολουϑεῖν αὐτοῖς τὴν ἐπιφορὰν ἐπι- 

δείξομεν, ὡς ἐπ᾽ ἐχείνου" ὃ γὰρ μισότεχϑος Δημασϑένης 

τὴν μόνην καὶ ἀγαπητὴν ϑυγατέρα ἀπολέσας *? ἔϑυε καὶ 
ἐλευχειμόνδε" τὸ γὰρ λευχειμονεῖν μετὰ Davarov T9. 

4: ϑυγατρὸς μισότεχνον᾽ ἐροῦμεν γὰρ ?* μὴ ἀκολουϑεῖν 

9 Il, 7. 33. 10 vv» Ven. om, 11 Μου. 8. εἴδη. 12 

T. VII, γεγενῆσθαι: 45 T.VII. £e. 14 ἥτις émig. τῇ πρ. 

Ven. om, 15 Ven. ὥστε. 416 T.VIIL. addit: εἴπομεν δὲ μέ- 
gn κυρίως [Ven. κυρίως μέρη] τρία, διότι ᾿Αλέξανδρος ᾿Αϑηνόδωρον 

εἰρηκέναι [Mon. 8. εἰρημένον} φησὶ, μέρη εἶναι ἑπτά. ΑΑύσομεν δὲ τ. 

ἑ, οὕτως" πᾶν ἐπιχείρημα ἔφαμεν ἐκ τριῶν συνεστάναι, προτάσεων, 
«λημμάτων, ἐπιφορᾶς" εὐθὺς οὖν. 17 Dem. Phi]. III. p. 115. 

48 Ald. αὐτὸ τὸ, Par. et T. VII. τὸ om. 19 Par. ἀπώλεσας. 

Mon.8. ἀπώλεσεν. : 20 τῆς T. Vil.om. 21 Ven. οὖν. 



EXOMA ΕΙΣ EYPEXEQN TOM.y. 907 

7TOVtO TOig λημμασιν" ἐπεὶ xai -ινως 35 xal Atvogüw 

2:αἱ λυμπιὰς ἡ ̓ Δλεξανδρουν ἔϑυον τῶν τέχνων ἄποϑα- 

ψόντων xoi ἐλευχειμόνουν. β΄. Καὶ 3 λόγοις, 0 ἐστιν 
ξγχωμιαστικῷ" καὶ πράγμασιν, ὃ ἐστι συμβουλευτικῷ, καὶ 
δίκαις, ὃ ἐστι διχκανιχῷ" καὶ ἁπλῶς 34 ἐν ὑποϑ ἔσει. πάσῃ ὅ 

xci?! παντὶ βίῳ. γ᾽. Πφοστιϑέασε δέ" ὕλην οἱ μὲν 
TOV τεχνικῶν τὰ τῆς ῥητορικῆς "9 ἔφασαν εἴδη" οἱ δὲ τὰρ ᾿ 
TOY προσώπων ποιότητας" οἷον ῥήτορας, στρατηγοὺς, δη- 
gue yoyovg, 27 τυράννους, μοιχοὺς, πατέρας, συγγενεῖς, καὶ 

4 * » " «d 

τὰ ὅμοια" oi δὲ τὰ ὕργανα, oig 600  Ors τινές τινας 10 
ἠμύναντο" εἰσὶ δὲ oi καὶ τὰ εἴδη τῶν προβλημάτων ὕλην 
ὠνόμασαν φυσικῶν φημι καὶ ἡϑιχῶν, καὶ πολιτιχῶν καὶ 
ἐπιστημόνιχῶν᾽ ἔνιοι πάλιν τὰ τοιαῦτα τῶν ζητημάτων 
εἴδη ὀρϑότατα 33 πάντων ἐχάλεσαν ὕλην. τέσσαρα δὲ 
ταῦτα ἡϑιχὸν , παϑητικὸν, πραγματικὸν ἤτοι δικανίκὸν, 

μικτόν᾽ ἔστι δὲ ἡϑικὸν μὲν, ἐν οἷς ἢ σχέσις τίς ἐστιν, ὡς 

πατρὸς πρὸς υἱὸν, ἢ" διάϑεσις πρὸς ἀλλήλους, ὡς ἐρῶν. 

22 xol.Miveg recepi ex 'T. VII. Mon. 8. μόνως. Paullo 

post τῶν τέκνων Ald. om., recepi ex Par. et T. VII. —  Áddo 

ex Par.2977. Schol. min.: καὶ ἀπὸ τρόπων" τῶν περιστατικῶ». 

τὸ προκείμενον τοῦτο λέγει, ᾿Απὸ τῶν αὐτῶν ai γενέσεις" 

ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἐπιχειρημάτων ai γενέσεις, εἴτουν τῶν κατασχευῶν 

καὶ τῶν λύσεων, εἴτε τῶν περιστατικῶν, ἐξ ἐκείνων γὰρ ai 7ενέσεις 

τῶν ἐπιχειρημάτων, Περίατασις ὃ ἐ’ ἐν τοῖς τρισὶν εἴδεσί φησιν 

3 περίστασις, συμβουλευτικῷ καὶ τοῖς λοιποῖς. Καὶ λόγοις" καὶ 

πάλιν τὰ τρία λέγει, 23 In Par. 2977, legitur ia: ἐν Toig τρι- 

gi» εἴδεσι, φησὶ, τὸ ὅλον $ περίστασίς ἐστιν, $4 ποιοῦσα τὰ Ἐπιχει- 

ρήματα, καὶ λόγοις x.1.À. 24 Par. addit φησίν. 25 Par. καὶ 

ἔν. — Post βίῳ addit: τὰ περιστατικά εἰσι τὰ ἔχοντα τὴν ἐνέρ-- 

7ειαν, καὶ οὐδέν ἐστιν ἕξω τούτων τῶν πραττομένων εὑρεῖν. 26. 

Ald. εἴδη ἔφασαν" omisso τὰ τῆς ῥητορικῆς. Supplevi ex Par. 

et T. VII »., quod τὰ om. 4247 δημαγωγοὺς ex T. VII. inserui. 

Tum Ven. μοιχοὺς, τυρώννους. 28 Par. óg9érgra. . 29 ἢ ex 

T. VII. recepi. 30 T. VII..addit: ἢ ἀδελφῶν πρὸς ἀδελφούς. 
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voe πρὸς ἐρωμένην. t ἢ γνώμη ἀδιάστροφος πρός" τι, 
ug φυλαργύρον πρὸς χρυσόν" παϑητριὰ 33 δὲ ἐν οἷς ἔστι 
φόβος, ὀργὴ, λύπη, καὶ τὰ τοιαῦτα" διχανικὰ δὲ ἐν οἷς 

ἔνεστι ψιλή μάχη" μικεὰ δὲ τὰ ἐξ ἀμφοῖν τούτων. ὕλην 

5 οὖν ταύτην φησί" διὸ. καὶ ἐπάγει, πιϑανῶς δὲ ἐπιμερέζεε | 

γῶν ἄλλων ἑχάστῳ, ὅτῳ ἂν καὶ δύνηταν" 353 ἢ χαϑ' £ré- 

ge ἀχριβεσεέραν ἐπιβολὴν ὕλην λέχει τὴν ἐπαχολουϑοῦ-- 

ga ποιότητα Toig περιατατικοῖς * ϑἷον tono 34 uiv TO 

ἐπιτήδειον à ) ἀνεπιδήδειον" γρόνῳ δὲ, πρόσφορον ἣ ἀπράσς 

. 40 gogov. τρόπῳ,, τὸ δικαίως ἢ βδίχως. προσώπῳ, τὸ fr£- 

| γης ἢ πλούσιος, καὶ 00n εἴωθὲ τοῖς προσώποις &xoAov- 

deiv* αἰτίᾳ, τὸ ἐδλογον ἢ ἄλογον 5} πράγματι, τὸ χαλὼὸν 
ἢ κακόν" ταῦτα γὰρ δυνανιχιραένθεαν τοῖς περιστατιχοῖς 7 
ἀλλ᾽ o9 δήπου. κατ᾽ ἰδιόξητὰ παραλωμβάνεται. 384 δ΄, Εἴ. 

T τε ἐπὶ τοῦ παρελϑόντεορ' διὰ τοὐτὼν τὸ διχανικὸν 
ἐδήλωσε καὶ τὸ συμβουλευτιχόν' τὸ δὲ πανηγυρικὸν παρῆχδ 
διὰ τὸ μὴ Grease an, ἐ, Εἰ μὴ τε πρὸ αὐτοῦ" 
χαὶ γὰρ πολλάχις ἢ παντελῶς ἐχλείπει τὸ κειράλαιον 37 

τοῦτο ὡς ἐπὶ τῶν ἰσάξοντα 3 8 ἐχόντων. τὰ 59 πρόσωπα, 

30 ἢ ̂? τὰ πράγματα ατοχασμῶν ^t χαὶ τῶν ἀπὸ γνωμης" 
, ποτὲ UU 42 δὲ δὲ τὴν τάξι» ἀμείβει ἢ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις * 

δι (—— 81 T.VI VIL ἐρώμενον. Tum Ald, ἢ γνώμην ἀδιάστροφον. — 32 

Mon, 8. παϑητικός. Pro ἐστι T. VIL. ἔνεστι: — Ven, om. 53 

T. VII. addit: ὑποκειμένου γὰρ τῷ ζητήματι τούτων τινὸς, [Mon. 8. 

ὑποκειμένῳ y. τὰ ζητήματα drirogos ἀγαϑοῦ τὸ τῷ ἑκάστῳ πρόςφο- 

ρον μετὰ πιϑανοτητὸς προσνεῖμαι, ὡς μὴ δόξαι μιμούμενόν τινα, ἀλλ᾽ 

αὐτόχρημα [ Mon. αὐτὸ χρῆμα. Ven, αὐτοχρήματον, Par. αὐτά- 

χρημα Tov] μελετώμενον εἶναι, ὡς ἐν δυσκόλῳ πεποίηκε «Αιβώνιος, J 

«αἱ ἐπὶ Κλέωνος Θουχυδίδης᾽, xai τῶν ἄλλων mago» δημηγοριῶν. ᾿ 

354. Mon. 8, τρύπῳ. ὅδ ἢ ἄλογον Mon. 8. om. 36 λαμβᾶνε.-. | 

ται — 57 T.ViLs. 58 Mon. 8. ἰσαζόντων τῶν ἐχόντων.Ό. 39 

τὰ Par. om. 40 T. VII. ἤτοι. Ven. τῷ πράγματι, τῷ στοχα- 
σμῷ xài τῷ ἀπὸ yv. 44 Par. 2977, τῶν στοχι 43 Ald, Mon. 8. 

rtt. Ven, Par, 2977, noté. | 
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οἵ γε 43 γὰρ κατηγοροῦντές μετὰ βούζησιν καὶ δύναμιν 
τάττουσον αὐτὸ, ὡς ἂν ἐκ τῆς βουλήσεως καὶ τῆς δυνά- 
μεως τῆς κοωτηγορίας τὸ ἰθχυρὸν ἀπειληφυίας δαϑρὸν τὸ 
ἐπὶ ἐλέγχους τὸν φεύγοντα ἀποκχλίγειν δειχϑείη" οἵ τὰ 
πὰἀράδοξοε καλούμενοι μετὰ βούλησιν καὶ δύναμιν, καὶ δ 
τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὴν τῶν ἐλέγγων ἀπαίτησιν 
ποιοῦνται" ^* τοῦτο δὲ *5 συμβαένεο διὰ τὸ τοὺς τοιού- 

τους κατὰ αἴτησιν ἐΐναι καὶ ἀντιστρέφειν τὴν τάξιν τῶν ** 
τὰ πράγματα ἐχόντων" ὃ yag τὴν δωρεὰν αἰτῶν, τῶν 
φευγόντων ἂν τὴν τοῦ διωχοντὸς ἔχει γαραν, ἐς πρῶτος 10 
λέγων" ὃ χαρακτηρίζει τὸν διώχοντα, ς΄. Ἐν τῷ περὶ 
παραπρεσβείας, 4 ἰσχίνης “7 xowoutvog παραπρε- 368 
σβείας ὅτε πρὸς Φίλιππον ἐπρέσβευσεν, ἀντιληπτικῶς 

ἀπελογεῖτο λέγων, ἔξεστεν ἑχάστῳ ἃ βούλεται λέγειν, καὶ 
οὐ κεκώλυται, ἀνεύϑυνος οὖν εἶμι ἐπὶ Apyorg? ἔλυσε δὲ 15 

τὴν ἀντίληψιν Δημοσθένης μεταλήψει" ὅτι οὐχ ἀνεύϑυ- 
νος ἐπὶ λόγοις ῥήτωρ, ᾧ τοῦτο ἔργον, ᾧ καὶ ὠφελεῖν καὶ 

βλάπξειν δύναται. ζ΄. Ἢ λύσις ἀπὸ τοῦ πρά-- 

γματας" λύσιν ἐνταῦϑα τὴν χατασχευὴν τῆς λύσεώς 
φησι. ἡ. Πολλάκις δὲ ἀπὸ μιᾶς" ἰστέον, ὅτι καὶ 20 
γένεσις λέγεται ἐπιχειρημάτων καὶ εἰσαγωγὴ 45 xol εὑρε- 
σις ἐπιχειρηιιάτων ἡ ἀπὸ τῶν περιστατιχῶν μορίων xà- 
τασχευὴ τῶν κεφαλαίων καὶ ᾿ἀνασχευή. OD. Ἔστι δὲ τῷ 
τρόπῳ συστέλλειν τὰ νοήματα δυνάμεϑα περιοδιχῶς, 
ὡς ἐν τῷ περὶ περιόδου τεχνολαγήσεται" 55 πῶς ἔνεστι 38 

45 T.VII. το, 44 AId. ποιοῦντας. 45 T. VII. δὲ ov- 

toc ἐπὶ τούτων συμβ, 46 Mon.8. τὰ πρ. ἔχοντα sine τῶν. Ven. 

τὰ om. 47 Ex T.VII. schol. min. — 48 ,Schol, min. addunt: 
καὶ οὗ μόνον ἀπὸ τοῦ προσώπου, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν λοιπῶν περι- 
στατικῶν ἐχρήσατο ἐπιχειρήμασιν, ὡς ἔχει τὰ ῥητὰ, ἅπερ ἀπὸ τοῦ 

τῆς παραπρεσβείας λόγον εἴληπται τῷ τεχνικῷ. 49 Ald. ἀσαγωγή, 

— T.VIL.8. 50 Par. τετεχνολόγηται. Sumpta sunt ex Τὶ VII. 
Schol, min. | 
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πολλὰς ἐννοίας φυνεστραμ aixus δι᾽ ὀλίγων εἰπεῖν" σελα- 
τύνειν δὲ δυνάμεϑα, δι’ ὧν πλατύνεται. καὶ διήγησις, 
περὶ 5* ἧς δἴρηται" ζήτει δὲ χαὶ τοῦτου τοῦ τόμου τὸ 
ἔννατον 5 κεφάλαιον τῶν. ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους" x«i 

δ εὑρήσεις παριοδικὰ τὰ συστέλλοντα."" ἰ, Ὡς ἐν τ ῷ 
τῆς παράαπρεσβείας" συνεβούλευσεν ὁ Δημοσϑένης 

᾿ϑηναίοις πόλεμον ἄρασϑαι. ὑπήχουσαν᾿ dO vaio, καὶ 8 

ἡττήϑησαν, xoi χρίνεται" βούλεται οὖν μετάστασιν ποιῆ- 
σαι ὅτι ὑμεῖς ὑπηκούσατε" xol ἵνα μὴ πρὸς ὀργὴν éps- 

40 ϑίσῃ τὸν δῆμον, στρέφεϊ, καὶ μεταποιεῖ τὰ TU vnoOécsog. 

. id. d AA a ἀδίχω ς" χορηγοῦ γενομένου ἐν rij ἐορτῇ τοῦ 

Δημοσϑένους καὶ μέλλοντος ἐπὶ τέλει στεφανοῦσϑαι, ἀντ- 

εἴπεν “ἰσχίνης λέγων, ὅτι οὐ ϑεῖ σε 55 στεφανυῦσϑας 

ἀδίκως ἄρξαντα, ὑπόχρεως γὰρ εἶ τῷ δημοσίῳ, ὑπόχρεως 

46 δὲ οὐχ ἄρχει. ** 

Περὶ évarad sog καὶ ἀντιπαῤβαστάσεωςρ. 

᾿Ιστέον ὅτι τὴν ἔνστασιν καὶ ἀντιπαράστασιν, καὶ τὰ Eug. 

Ἰστέον ὅτι" ἐν πάσῃ, φησὶ, στάσει γρὴ τὰς μά- 
qae καὶ τὰς χατασχευὰς κατὰ εἰχόνα τῆς ἐνστάσεως καὶ 

ἄντι- 

51 Schol. min. περὶ δὲ διηγήματος ἔμαϑὲς ἐν τῷ ἑβδόμῳ κε- 
φαλαίῳ τοῦ δευτέρου τόμου τοῦ παρόντος βιβλίο. 53 Par. ἔνα- 

τον. — 55 Sch. min. ἑρμηνεξαν᾽ τὴν φράσιν ἢ τὴν ἔννοιαν. Τ ὁ 
η μεταστατικόν᾽' παραγραφικὸν κεφάλαιον ἐνέπεσε, καὶ μεθϑιστᾷ 

τὴν κατηγορίαν sig τὸν καιρόν. δ καὶ Sch. min. om. 55 σε 
recepi ex Sch. min, 56 Sch. mía. addunt: Δαμβάνει οὖν τὸν 
TOU κατηγόρου λόγον ὃ Δημοσθένης, τὸ, ,,»ἀλλὰ ἀδίκως ἦρξας“, καὶ 

ποιεῖ ὑποφορών" ὑποφορὰ γὰρ ὃ τοῦ ἐχϑροῦ λόγος" εἶτα λύει αὖ- 

τὴν bà ἐπιχειρήματι τῷ ἀπὸ τοῦ χρόνου λέγων" ὅτι οὗ νῦν σε ἐχρῆν 

κατηγορεῖν, ὅτε stu, ὅτε στεφάνου καιρὸς, ἀλλὰ τότε, ἡνίκα λογι- 

cuoig ὑπεβαλλόμην, ἣνίκα τὰς εὐθύνας ἐδίδων" ἀνάγνωθι τὸν περὶ 

τοῦ στεφάνου λόγον καὶ εὑρήσεις, 
4 T. VII. o. et f. eadem bis habet, sine magna lectionis va- 
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ἀντιπαραστάσεως εἰσάγειν" οἷον ? vor) ἐλέγχους παρέχειν, 

τὸ κεφάλαιον" OU χρὴ ἐλέγχους παρέχειν, ἔνστασις " εἰ δὲ 

δεῖ παρέχειν, οὐχ ἐπὶ τῶν χρύφα πραττομένων, ἀντιπα- 
ράστασις . εἶτα ἐπὶ τῆς βουλήσεωρ" ἠβουλήϑην 4 εἰρηνεῦ- 

cas μετὰ Φιλίππου, τὸ κεφάλαιον" οὐχ ἡβουλήϑην εἰρη- 5 

νεῦσαι, ἔνστασις εἰ δὲ καὶ ἡβουλήϑην, ὅπως ἂν μὴ δὴ- 

cop τὴν πόλιν, ἀντιπαράστασις " ὁμοίως " ἐπὶ τῆς δυνά- 

μεως" δυνάμενος ἀνελεῖν στρατιώτας (Φιλίππου ovx Ó 
ἀνεῖλες, τὸ χεφράλαιον" οὐκ 7 ἐνὴν μοι δύναμις ἀνελεῖν 
στρατιώτας * Φιλίππου, ἔνστασις" εἰ δὲ καὶ ἠδυνάμην, ? 
πότε ἂν ἀντηλλαξαάμὴν *? πολιορχίαν ᾿ϑηνῶν εὐτελῶν 
στρατιωτῶν ἀναιρέσεως, ἀντιπαρήστασις. ** καὶ ἐφεξῆς 
τὰ λοιπὰ χεφάλαια, ὅσα ἐγχωρεῖ" xoi ἡ φύσις τῶν πρα- 
γμάτων παρέχει" *? εἰ μὲν οὖν ἀναιδὴς εἴη ἡ ἔνστασις, 
προϑετέον 83 τὴν ἀντιπαράστασιν, εἰ δὲ δὑὐπαράδεχτος ἡ 15 
ἔνστασις, τεϑήτω ** πρῶτον." β΄. Τοῦτο δὲ ἀπορή- 
σασα" I9 τοῦτο τὸ μὴ γίνεσϑαι τὰς λύσεις ix πλειόνων 

ἐπιχειρημάτων καὶ ἐργασιῶν καὶ ἐνθυμημάτων, ἢ τὸ εἰς 
ἑκατέραν μὴ ἐπιχειρεῖν, τὴν ἔνστασίν φημι καὶ ἀντιπαρά-. 

0 it 

rie tate. 2 olov ex Par. 2977. recepi. ὃ δεῖ T. VII. om, 
4 Ald. ηἡβουλήϑης. T. VIL. a. ἠβουλήϑην. (d. ἠβουλήϑης. 5 
T. VIL f. καὶ, sime ópolog. 6 T. VII. 8. τοῦτο δρᾶσαι oix 
ἠγωνίσω. Mon.8. τὸ κεφάλαιον sub litt. f. om. — 7 T. VII. f. . 

οὗ προσῆν. 8 T. VIL. a. Φιλ. τοὺς στρατιώτας. β. τοὺς στρ. 

di4. . 9 T.VIL α. β. ἴσχυον, tum Ven. et Par. 2977. B. τότε. 

10 Ald. ἀντεφυλαξάμην. Par. 2918. 2977. ἀντηλλαξάμην. Mon. 8. 

α. ἀνταλλάξωμεν... β. ἀντιλλαξόμην. Ven. ἀντιλλαξ ἐάμην 5. ᾿4ϑη- 

γαίων. ^ 11 ὙῸΨΠ1.α.β. ἢ ἀντ. οη.8.α. καὶ $ d. 42 T. 

VI. οὕτως μεϑοδεύσομεν τῇ ἐνστάσεε τὴν ἀγτιπαράστασιν" οὖκχ ἀεὶ 
δὲ τὴν ἔνστασιν πρώτην ϑετέον, ἢ τὴν ἀντιπαρώστασιν" ἀλλ᾽ εἰ μὲν 

ἀναιδής. — 15 T. VIL. προςϑετέον. 414 Ald. τεϑείτω. T. VII. τεϑή- 

τω. 15. T. VII. addit: χρὴ δὲ γινώσκειν, ὡς ἐν τοῖς κεφαλαΐ- 

οἰς πρώτην ἔϑηκε τὴν τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησιν, εἰδὼς τὸ παραγραφι- 

κὸν μὴ ἀεὶ εὑρίσκεσθαι ἐν τῷ στοχασμῷς 416 Cfr. T. VII. y. 

Ahetor. V. 
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στασιν, ὀλιγάκις πασχεὶ ἡ τέγνη ἁἀπορήσασα. γ΄. Ἢ δὴ 

δὲ ηρκέσϑησαν᾽" rovro καὶ ὃ 17 ϑεολόγος ] ρηγόριος 
ἐχρήσατο εἰς λύσιν τῆς ἀντιϑέσεως τῷ εἰπεῖν, ,,ἀλλ᾽ ov 
γόμος ἐκχλησίας τὸ σπάνιον“, ἐπιχείρημα μόνον ἀπὸ τοῦ 

ς πράγματος ἐὰν δὲ προσϑῆῇῆς xai τὴν ἐργασίαν, ἔσται 

παραδειγματιχὴ, ὡς αὐτὸς ἐποίησεν εἰπών" »»εἴπερ nia T* 

χελιδὼν ἔαρ. οὐ noui. 

Περὶ ἐργασεῶν. 

“ἤσπερ τοίψυν τῆς λύσεως εὑρεϑείσης, xal τὰ ἑξῆς. 

Ὥσπερ τοίνυν" * ὅρα μή ποτε λύσιν ? φησὶν ὁ 

τεχνικὸς πρώτην τὴν ἔνστασιν καὶ δευτέραν τὴν ἀντιπα- 
ράστασιψ, καὶ τρίτον εἶδος λύσεως τὸν βίαιον ὅρον. οἷ" - 

τω γὰρ ἐν ἐχείνῳ φησίν" ἔστι καὶ τρίτον εἶδος λύσεως 

τὸ παραδοξότατον καὶ εἰ οὕτως ἔχει" ἐχρῆν. 4 μετὰ τὸ 

45 περὶ ἐνστάσεως καὶ ἀντιπαραστάσεως γρθάφεσϑαι τὸ περὶ 

βιαίου ὅρου" οὗ μέντοι ᾽ πρὸ τοῦ περὶ κεφαλαίων". ἀνα- 

365 χύλουδον γάρ. B. “ὥσπερ δὲ κεφαλαίου" εἰ xa 

ἕχαστον * “κεφαλαίον ἔνστασις εἰσάγεται καὶ ἀνξιπαρέ- 

στασις, Blatépe 7 δὲ τούτων δι᾿ ἐξ ἐπιχειρημάτων κατὰ 

40 τὰ εξ περιστατιχὰ μόρια χατὰἀσχευάζεται τε καὶ λύεται, 

τουτέστιν ὁμοῦ διὰ δώδεχα ἐπιχειρημάτων, ἕχαστον δὲ 
ἐπιχείρημα δι᾿ ἐξ ἐργασιῶν ἀνάγχη συνάγεσϑαι τὰς ἐρ-: 
. 5’, 

40 

47 δ᾽ εἱ Γρηγόριος Ῥάν, om.: etiam Sch. min, in T. VII. 

Τρηγόῤιος om., quod'glossa est. — 18 Par. ét Sch. min. εἴπερ 

μηδὲ μέα χελιδὼν '( Schol, min. τὸ } ἔαρ ποιεῖ. — Sch. min. ad- 

dunt: καὶ ἀλλαχοῦ εἰς τὸν αὐτὸν λόγον" ἣ ἀντίϑεσις, ἀλλὰ Ἰγαία-.- 

τος οὗ δέχεται τοὺς ἐπὶ πορνείᾳ μεταγνόντας" εἶτα 4j εἰκὼν τῆς ἐν- 

στάσεως, ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοὶ ϑόμος ἢ Nuvdrov μισανϑρωπία. 

^ T.VIL sch. mit. — 2 λύσιν Ald, omi, reéepi ex Par. et 

sch, mi&. 3 Sch. min, οὕτως — ἔφη. 4 Sch. min. χρῆναι. 

5 Ald. μέν. Par. et sch. min. μέντοι. 6 Cfr. T. VILy:.. 7 

Ald. ἑκάτερα. "Par. ἑκατέρα. — 8 ὁμοῦ Ald.om., recepi ex Par. 
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γασίας τῶν ἐπιχειρημάτων ἑβδομήκοντα Óvo*? εἰ δὲ χαὶ. 
χκαϑ' ἑχάστην ἐργασίαν ἐνθυμήματο καὶ ἐπενθυμήματα 

xar τὰ ἕξ περιστατιχὰ μόρῳ ἐπιφρέρετχε, ῥῆλον ὡς εἰς 
τετραχῴσια 19 xoj τριάκοντα Svo ταῦτα ἀνενεχϑσεκαι" 
ἀλλ΄ « uy τέχνῃ ἐπίσταται ταῦξα, ἡ δὲ φύσις τῶν πρὰ- 8 

γμάτων οὐχ ἐπιδέχεται AUTO ἐν ̓οἷῳδήποτε τῶν χεφα- 

λαίων" «διὸ ὡς ἐγχωρεῖ ἐν τοῖς ἀγῶσι χρησόμεϑα.» 

Περὶ ἐνθωυμύμασος. ὃ 

τὸ δὲ εὐθύμῃμα δόξαν δριμύτητος ἀποφέρεται μείζονα γνωσθέν, 
. xai τὰ λοιπά, 40 

᾿Ἐνϑυμημᾷ ἐστι συνεστραμμένος συλλογισμὸς ὁ d. 
τελὴς xac ὃν ἀξίωμα" ἕτεροι δέ qao, ὡς ἐνθύμημά 
ἐστι τοῦ προηγουμένου ἐπιχειρήματος συμπέρασμα, προσ- 

ἀγόμενον τῷ ξητῇμαᾳτι ἐν μιᾷ περιόδῳ᾽ διαφέρει δὲ συλ- 
λογισμὸς διᾳλεκτὶχὸς ἐνθυμήματος, ὕει ἐν μὲν τῷ συλ- 15 
λογισμῷ πάντα τὰ λημματα τιϑέντες " χατὰ τὴν ἰδίαν 
τάξιν ἐπιφέρομὲν τὸ συμπέρασμα" ἐν δὲ τῷ ἐγνθυμήμα- 
τι οὐ πάντα τὰ λήμματα τῆς ἐπιφορᾶς εἰπεῖν. ἀναγχαῖ- 
ον" ἀλλ᾽ ἢ τὰ λήμματα παραλείπομεν, ἢ τὴν ἐπιφορὰν, 
οὔτε μὴν ταξει * ̓ χρώμεϑα" ὥστε πρότερον μὲν εἶναι τὰ 20 

λήμματα, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὴν ἐπηρορᾶν" ἀλλ᾽ ὡς ἂν τύχῃ, 
λόγον ὃ εἰσφέρομεν" καὶ δ οὕτω μὲν ᾿Αλέξανδρος. Νεο- 

κλῆς δὲ φησιν, 0m ὃ μὲν συλλογισμὸς ἐκ λημμάτων καὶ 
ἐπεφορᾶς συνέστηχε" τὸ δὲ ἐμϑύμημα saga τὸ iniyel- 

9 Par. of. Ald, of. 10 Par, τετρακόσια τριάκοντα καὶ δύο, 
4 Titulus abest ab Ald. ἃ Ald, λόγος. .Exempl. Par. ad marg. 

λογισμός. Per, Aoytoupc, «ui manus recentior praetixit ovi. T. VII. 
B. λογιυμός. — 5 Par. T. VII. ϑέντες. 4 Ald. ἐν τάξει, Par. 

T. VII. 4» om. T. VIL etiam μὴν om, 5 T. VII. τὸν λόγονι 
6 καὶ οὕτω uiv 43. T. VIE. om. ita scribens: ὡς δὲ Niox. φησι, 
διαφέψει ταύτῃ. 7 δὲ ex T, VII, recepi, | 

e ὁ 
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' ρῆμα συνειλημμένως ἐχφέρεται xo^. ἕν ἀξίωμα ἢ ζους 

καὶ πάϑους, ἔσϑ᾽ ὅτε συναναμεμιγμένων. ὃ τόποι δὲ ày- 
᾿ϑυμηματικοὶ εἴκοσιν. εἷς᾽ πρῶτος 0 ix τοῦ ἐναντίου λαμ- 

βανόμενος. , ἀχολουϑεῖ γὰρ ? τὰ ἐναντία τοῖς ἐναντίοις * 

s xai Ui δὲ ἡ 1? Guq ροσύνη καλὸν " αἰσχρὸν ἡ ἀχολασία 
xal εἰ αἰσχρὸν ἡ ἀδικία, χαλὸν ἡ δικαιοσύνη. δεύτερος 
ὃ ix τοῦ ἐνδεχομένου καὶ ἐπὶ μέρους, οἷον εἰ εὐεργετού- 

μένοι, μιδοῦμεν, xol xaxa πάσχοντες ἀγαπήσομεν" τρί- 
τὸς ὃ ἐκ τοῦ 12 πρός τι, οἷον εἰ γὰρ μὴ 1: ὑμῖν τὰ 

10 φαῦλα *? προστάσσειν παράνομον, οὐδὲ ἐμοὶ τὸ πεισϑέν- 
τὰ ἐργάσασθαι" 13 τέταρτος ἐκ τῶν αἰτίων 15 xol τῶν ** 
ποιητικῶν xal γενέσεων xai φϑορῶν, οἷον 17 εἰ ἀγαϑὸν 
xal χαλὸν ἡ φιλανϑρωπία, xol τὸ àx ταύτης γενόμενον" 
πέμπτος ἐκ τοῦ μᾶλλον xal ἧττον" οἷον εἰ ydg υἱὸν ἀπέ- 

45 χτεινεν ἴδιον, σῶς ἀλλοτρίου φείσεται" 18 ἕχτος ἐχ τῆς 

ἀχολουϑήσεως κατὰ τὸ μάλλον" οἷον εἰ ἀγαϑὸν τὸ πο- 
ϑεῖν, οἱ τὰ μάλιστα ποϑοῦντες ἄριστα ἂν. ἔζων" αλλὰ 
μὴν ὁρῶμεν αὐτοὺς πολλάκις διαπταίοντας. ἕβδομος ἐχ 

τῶν ἡρμένων πρὸς τὸ 19 ὑποκείμενον" οἷον δεῖ τὸν μὲς 

20 ζονα ὑπερέχειν xar ἀρετὴν, εἰ δὲ 35 μὴ, γελοῖον ?* ἃ 

εἴη, εἰ ὃ χείρων ἀναχρίνοι 22 τὸν βελτίω" ὄγδοος ἐχ τοῦ 

. ἀναλόγου" οἷον ὥσπερ τις τοὺς μισϑοφόρους ποιεῖταε 

πολίτας Ó& ἐπιείκειαν, οὕτω 33 xoi φυγάδας ποιεῖταί τες 

8 T. VII. συγαναμεμιγμένων. Ald. — ον. Sequentia sumta 

eunt ex T. VIL ao. 9 γὰρ T. VII. om. — 10 5 ex T. VII. 
recepi. — 141 T. VIL. τῶν. — 12 μὴ T. Vil. om, 135 T. VII. 

10 φαῦλον. 14 Par. et T. VII. ἐργάζεσϑαι. 15 Ald. αἰτίων. 
Par. ἀναιτίων. 16 T. VII. τῶν om. tum Par. Mon. 8. ποιη- 

τῶν. ^ 17 xal φϑορῶν oio» Ald. om., recepi ex Por. et T. VII. 
48 T. VII. φείσαιτος 419 Ald. Ven. τόν. Par. 2918. τό. Mon. 8. 

20 εἰ δὲ — βελτίω Mon. 8. om. 21 Ven. 

22 Ald. Par. ἀνακχρίνει. Ven. ἀνακρί- 

23. T. VIL οὕτως. Ven. φυγάδα ποιεῖ. — 

᾿ τὸν ὑποκρινόμενον. 

γέλοιον, omissis ἂν εἴη. 
. Ψοῖτο, scr. &vaxolro, τάν. 
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ἂν roig μισϑοφύροις τὸ ἀνῆχον διαταττόμενος. ?* &va- 

τος ἐκ τοῦ παραδείγματοφ" ἄτοπον γὰρ εἰ κυβερνήτας 

μέν τις μὴ κλήρῳ προβάλλεται, 5" στρατηγοὺς “δὲ xÀnoq' 

προβάλλεται" 3" δέχατος ὁ ἐξ ἐπαγωγῆς" οἷον 35 ̓Αλυατ- 
του καὶ Κανδαύλου,. ἔτε δὲ Γ΄ ὕγου καὶ “λυαττου πολε- 5 

μέων ἡμῖν φωραϑέντων &&, τίς ἄν πιστεύσειεν 327 εὔ- 
γουν ἡμῖν χαϑεστάναι Κροῖσον" ἑνδέκατος ó ἐκ τῆς δι- 
αερέσεως" οἷον 38 εἰ τῶν φαύλων τὴν ἀλογίαν ἡγητέον, 
στῶς οὐχ ἐπαινετέα τῶν λογιχῶν 7 κατάστασις" δωδέχα- 

Tog ὁ ix τῆς χρίσεως" ὁρῶντες γὰρ Φίλιππον καὶ τὰ 10 

τοῦ Φιλίππου κατὰ τῶν ᾿4ϑηναίων μηχανήματα δυσμε- — 
7j xal καχόνουν πάντως αὐτὸν τῇ πόλει λογισόμεϑα" ?? 
τρισχαιδέχατος ὃ ix τῶν καιρῶν" οἷον εἰ τοῖς μέλλουσιν 
ἄκαιρος 55 ἡ νίχη καὶ τοῖς ἤδη νενιχηκόσι" «τεσσαρεσ- 

χαιδέχατος ix μεταλήψεως" olov οὐ τὸ "1 πεισϑῆναι δει- 15 
γὸν ἦν "3 τῷ ̓ Αντιπάτρῳ, ἀλλ᾽ ὅτι προσδεχόμεϑα Oov-. 
λείαν" πεντεχαιδέκατος ἐκ τῶν ἑπομένων xai ἀποβαινόν- 
των χαὶ "5 ὃ ἐστι διὰ τῶν πρεπόντων" οἷον ov δεῖ παυ- $66 
δείαν ἀσχεῖν, ἕπεται γὰρ φϑόνος" ἐχχαιδέχατος ἐξ ὁρι- 

σμοῦ" οἷον 54 χύριος φρόνιμος τῶν πάνυ ἀγφθῶν, καὶ 30 
ὃ ἀνδρεῖος πάνυ τῶν ἀναγκαίων" ἑπτακαιδέκατος ἐξ 
ὑποϑέσεως᾽ οἷον «εἰ Φιλίππῳ πιστεύοντες τῆς τριηραρ- 
χίας 55 ἀμελήσετε, οὐδὲν χωλίει xol τῶν φιλτάτων ἀ- 

21 Par. 2877, Ven. διαπραττόμενος. —— 25 προβάλλεται Par. 

om. Ven. προβάλλ; κλήρῳ. 26 οἷον T. VII. om. 27 Ald. 

πιστώσειεν. Par. πιστεύσειεν. 38 T. VII. οἷον om. Ven. οὕτως. 

29 Ven. Mon. 8. λογιζόμεϑα. Mon. 8. τὴν πόλιν. $0 Ald. .. 

Par. 2918. 2977. "Mon. 8. ἄκυρος. Ven. ἄχαιρος. 51" Ald. τῷ, 

— Mon. 8. παϑῆναι. Ven, πισϑῆναι, 32 Par.2977. Ven. νῦν, 

35 Ven. xal ἐκ τῶν διὰ τῶν πρεπόντων. δφζ 4 Ald. Par. 2918. 

2977. Mon. 8. οἷον ὅτι εἰ σωφροσύνη [Mon. σωφρόνου] πάντων ἀ-- 

γαϑὸν ὃ καὶ ἀνδρεῖος πάντως ἀναγκαῖον. recepi lectionem Ven. 

56 Ald. Par. πατριαρχίας Mon. 8. τῆς marg. Par. 2977. Ven. 

τριηραρχίας. 
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ϑρόως σὁτερηϑῆναι" ὀχτωχαιδέκατος., ix τῶν ἁμαρτᾶνο- 
μένων χαὶ κατηγοροῦντι xai ἀπολογουμένῳ" οἷον εἰ 37 

| κατηγοροῦσι Μηδείας ὡς ἀπέκτεινεν, ἥμαρτε 35 γὰρ περὶ 
τὴν» ἀποστολήν" ἀπολογεῖται δὲ, Ort οὐ xoi τὸν ᾿Ιάσονα, 

5 τοῦτο γὰρ ἡμάρτανε μὴ ποιήσασα". ἐννεαχαιδέκατος ix 
τοῦ οὗ ἕνεχα εἴη ἂν ἢ "5 γένοιτο" οἷον 49 τούτου χάριν 
φάναι γεγονέναι" ὅτι Ó Διομήδης προείλετο τὸν Ὄϑυσ- 
σέα χαὶ τὸν ^* ἐκ τοῦ Οδυσαέως" εἰχοστὸς ἐκ τοῦ Ovó- 
ματος" οἷον ὅτι οὐχ ἂν ποτε Ἱππονίκην ἔθετο ὁ τοῦ 41 

40 Ἑρμοῦ ὧν ἱερεὺς Ἑρμογένης μὴ ὄντος υἱοῦ" καὶ ὡς 'Iqu- 
xgtrug * ὁ yàg πατὴρ πρὸς μὲν ἀνδρῶν ἦν εὐπατριδῶν» 
ὧν τὴν “εὐγένειαν, ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπωνυμίας ῥᾳδιόν 43 ἐστι 

᾿ γνῶναι" εἰκοστὸς πρῶτος ὁ τοῖς διαβεβλημένοις καὶ να 
ϑρώποις καὶ πράγμασι τὴν “4 αἰτίαν τοῦ παραδόξως λέ. 

48 γεῖν παρέχων" οἷον, ἄτοπον γὰρ εἰ φεύγοντες μὲν ἐμα- 
χόμεϑα, 4: ὅπωρ κατέλθωμεν, χατελϑόντες δὲ φευξάμε8- 
ϑα,46 0noc μὴ μαχώμεϑα" T Ἔτι τῶν ** εὐθυμημά- 
τῶν τὰ μέν ἐστιν ἐλεγκτικὰ, τὰ δὲ δειχτιχά" δεικεικὰ μὲν 

οὖν 45 τὰ κατ᾽. ἔμφασιν ἀκολαουϑίας προϊόντα" οἷον τὸ 

57 Par. et T, VII, οἷον κατηγοροῦσι γάρ, 38 T. VH. ἢ- 
μᾶρτεν. . 59 Mon, 8, ἢ εἰ, 40 οἷον T, VII. om. 441 T. VII. 
τά. 42 Ven, ὅτι, 43 ῥῴδιον Par. 2977, om, Ven. ῥάδιον 
ἐπιγνῶναι, 844 Ald, καὶ τήν. Par. T. VII, καὶ om. 45 Mon. 8. 
ἐκμαχόμεϑθα, 46 Ald, φευξούμεϑα. Par. et T. VII, φευξάμεϑα, 
47 Ven, addit: Τὰ ἐνθύμημα δόξαν δριμύτητος ἀποφέρεται, ᾿ ἀντὶ 

τοῦ δραστήριον! γνωσθὲν ὃ si τέ ἐστιν, καὶ ὕπως εὑρίσκεται, καὶ 

ὅπου" d τὶ τό ἐστι» ἀντὶ τοῦ ὃ ἐστι, τοῦτο καὶ διδάσκει, ὅταν λέ- 

γηται (Cod, λέγεται) ὅτε συγχριτικῶς ἅπαν ἐκφέρεται, omnc δὲ sv- 

ploxsras ἀπὸ τῶν περιστατριῶν, ὅπως δὲ émi τοῦ τέλους τῆς κατα- 

σκευῆς" μετὰ γὰρ τὴν ἐρχασίαν ἐπάγεται ἀεὶ σχῆμα μὲν ἔχον συγκρι- 

τικχόν' συγκχριτικῶς λέγει ἐχφέρεσϑαι τὰ ἐνθυμήματα πρὰς τὴν ἐκ 
παράβολὴς ἢ τινα ἄλλην τῆς ἐργασίας 'μεταχείρησιν. . 48 In 

T. VII. haec multis interjectis ab antecedentibus Bejuncta sunt. 

4“ T. VII, τὰ τοιαῦτα τά. 
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yag 5? εὖ πράττειν παρὰ τὴν ἀξίαν ἀφορμὴ τοῦ χαχῶς 
φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις γένεται" ἐλεγχτικὰ δὲ τὰ κατ᾽ ἔμ- 
φασιν μάχης, 5* οἷον οὗ γὰρ ἂν Σόλων μὲν αὐτὸ παρέ- 
λιπεν, «Αὐτοχλῆς δὲ εὕρετο" τὸ δ᾽ αὐτὸ, φησὶ, διανόημα 
ἑχατέρως 5? δύναται μεταχειρίζεσθαι, τῆς αὐτῆς γινό- δ 
μενον διαφορᾶς" τὰ μὲν γὰρ δειχτικὰ πρὸς πρᾶγμα 5? 
τι συνίσταται, τὰ δὲ ἐλεγκτιχὰ πρὸς πρόσωπον" ἐπεὶ δὲ 
πᾶν ἐνθύμημα, ὡς ἔφαμεν, 5^ .ἢ ix μάχης ἢ ἐξ ἀχο- 

λουϑίας γίνεται, ἀναγκαῖον περὶ ἀχολουϑίας καὶ. aane 

εἰπεῖν" 55 τῶν γὰρ ἀχολουϑούντων τισὶν, ἃ μὲν ἐν τῷ 59 
καϑόλου καὶ ἀεὶ ἀχολουϑεῖ" οἷον 57 sí καπμός ἐατιψν ἐν- " 
ταῦϑα, πῦρ ἐστιν ἐνταῦϑα' τὰ 58 δὲ ὡς ἐπίπαν μὲν 

οὐχ 55 ἀχολουϑεῖ, ἐπὶ πλέον δὲ, οἷον εἰ νότος ἐστὶν εὺ- 

πλοήσει" & δὲ ἐπ᾿ ἔλαττον, 65 οἷον εἰ τυμβωρύχος ἐστὶ, 
ϑησαυρῷ περιπεσεῖται" τοῖς $1 μὲν οὖν καϑόλου ἀεὶ ἄχο- 

λουϑοῦσιν ἀεὶ χρηστέον" ἔστι γὰρ ἀναμφισβήτητον᾽ ταῦ- 

τα δὲ xol τεκμήρια ᾿Δριστοτέλης χαλεῖ" 9? τοῖς δὲ ὡς. 

50 2999 Ald. om., est in Par. — Dem. Ol. I. p. 16. 51 

T. VII. add.: ὡς ἔχει ἐπὶ τοῦ Δυκούργου. 52 Par. ἑκατέρους. 

Ald. ἑκάτερον. T. VIL ἑκατέρως. — 53 Ald. Par. za». ng. T. VII. 

σπᾶν om. 584 Ald. gays». Ven. ἔφαμεν. [sine ὡς] εἴτε ἐξ xoà. yivt- 

σϑαι, ὡς ἐπὶ τῶν δεικτικῶν ἐπιδείχνυμεν, εἴτε ἐκ μάχης, ὡς ἐπὶ τῶν 

ἐλεγκτικῶν, ἀναγ. 55 Par. T. VII. εἰπεῖν καὶ μάχης. — T. VII. 

addit: ἔνιοι μὲν οὖν τῶν περὶ ταῦτα δεινῶν, ὡς AA ξανδρός φησιν, 

οὐδεμίαν διαφορὰν οἴονται τούτων εἶναε, ἄλλοι δὲ ἀπὸ τῶν ἐξ at- 

΄ τῶν προδήλως δεικνύουσιν, i ὅτι OUx ἔστε ταῦτα, e ἕτερα * τῶν 

γὰρ ἀχολουϑούντων voip, ὡς "Ἀλέξανδρός φησι», ἅ μὲν x. v.À. 56 

T. VII. τοῖς. 57 T. VII. ὡς ἔχει ταῦτα. 58 Par. et T. VII. 

&. Par. 2977. à γὰρ ἐπίπαν. — ,59 oix Ald. om., est in Par, et 

T. VII. 60 Par. et T. VII. addit: ἀχολουϑεῖ. 61 Ald. ταῖς, 

62 T. VII. h. ]. ponit , quae Planud. paullo inferius babet: c ὅτι 

τεχμήριον, φησὶ, τὸ "τέλος προσηγόρευται, τούτων δὲ κομισϑέντων 

τέλος ἔχειν τὸ πρᾶγμα συμβαίνει. (Aristot. Hhet. I. 2: p. 1567. b. 

Bekk. ὅταν γὰρ μὴ | ἐνδέχισϑαι οἴωνται λῦσαι τὸ λεχϑὲν, τότε φέ- 
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- ἐπὶ τὸ πλεῖστον 9 ἐπ᾽ ἔλαττον ἀχολουϑοῦσιν οὔ" γρη- 

στέον δὲ ὅμως εἰ ἐχείνων ἀποροῖμεν" 5* ταῦτα δὲ ᾿εἰρι- 
στοτέλης 95 σημεῖα καλεῖ" xal yaQ τοι τεχμήριον, φησὶ, 
τὸ τέλος προσαγορεύεται" 99 τούτου δὲ χομισϑέντης τέλος 

5 ἔχειν τὸ πρᾶγμα συμβαίνει" ὅταν οὖν $7 ἀπὸ τῶν ἀχο- 
λουϑούντων τὰς πίστεις $? χομίζειν βουλώμεϑα, διχῶς 
ληψόμεϑα" 55 ἢ γὰρ προτιϑέντεςρ, 7? ὅτε τόδε τῷδε axo- 
λουϑεῖ, εἶτα προσλαβόντες τὸ ὑπάρχον τῷ ἀχολούϑῳ 
ἐπιφέρομεν, ὅτι xci τὸ ἀκόλουθον ὑπάρχει τόδε" οἷον 

40 εἰ τῷ dixaip τὸ ΤΣ ἀγαϑὸν ἀχολουϑεῖ, καὶ τὸ 73 δι- 
καίως ζῇν τὸ ἀγαϑὸν ὑπάρχειν ἐστίν: 73 ἀλλὰ μὴν 
τὸ δίκαιον. ἀγαθὸν, καὶ τὸ δικαίως ἄρα ζῇν ἀγαθόν" ἢ 
ϑέντες ὅτι τόδε τῷδε ἀχολουϑεῖ, ἔπειτα προσλαβόντες 

τῷ ἀχολούϑῳ τὸ ὑπάρχον 7* ἐπιφέρομεν, ὅτε οὐ δι᾿ 75 
45 ἐκεῖνο, ᾧΓ ἀχόλουϑον ὑπάρχει, οἷον ἐὲ τὸ δικαίως ζὴν 

xaxov, τὸ δίχαιον οὐχ ἀγαϑὸν ὑπάρχει" 76 τὸ δίκαιον 77 
δὲ ἀγαθὸν, οὐκ ἄρα τὸ δικαίως Dj xaxov* τῶν δὲ μα- 
χομένων ἃ μὲν οὕτως 79 μάχεται, ὥστε καὶ αὐτὰ xci 
τὰ ἀντιχείμενα αὐτοῖς μάχεσθαι" οἷον ἡμέρα ἐστὶ, νύξ 

40 ἔστι" ταῦτα γὰρ ἀνασχευαστιχά εἶσιν ἀλλήλων" οἷον 
οὐχ ἔστιν ἡμέρα, οὐκ ἔστι νύξ" ἃ δὲ αὐτὰ μὲν μάχεται, 
ot μὴν καὶ τὰ ἀντιχείμενα αὑτῶν" οἷον Πλάτων ἐν ᾽4- 
ϑήναις ἐστὶ, 75 Πλάτων ἐν «Σιλελίᾳ ἐστί" ταῦτα μὲν γὰρ 

ge» οἴονται τιχμήριον ὡς δεδειγμένον καὶ πεπερασμένον" τὸ γὰρ 

τέχμαρ καὶ. πέρας ταὐτόν ἐστι κατὰ τὴν ἀρχαίαν γλῶσσαν. 65 

Ald. Par. xoi, T. VIL s. 64 T. VII. ἀποροίημεν.. 65 T. VII. 
0.49.01. 66 Par. προσηγόρευται. 67 T.VIIL.inserit:gmoi». 68 

Ald. τὰς στάσεις κομίζειν βουλόμεϑα. correxi ex Par.et T. VII. 69 

AM. ἀναψώμεϑα. Par. et T. VII. ληψόμεϑα. 70 Par. Mon.8. προςτι- 

ϑέντε. 71 Ven. καὶ τό. 72 Ald. v9. — 73 éoriv Ven. om, 

71 Ald. ὑπάρχειν. Par. et T. VIL. ὑπάρχον. — 75 Par. et T. VII. 
οὐδ᾽ ἐκείνῳ: 76 T. VIL ὑπάρχει. 77 Par. T. VII. ἀγαϑὸν 

δὲ τὸ δίκαιον. 78 οὕτως ex Ven. recepi, — 79 T. VIL £ori». 
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ἀλλήλοις μάχεται" τὰ δὲ ἀντικείμενα αὑτοῖς ovx ἔτι" 9? 
οἷον Πλάτων οὐχ ἔστιν ἐν Σικελίᾳ" Πλάτων οὐχ ἔστιν 
ἐν ᾿4ϑήναις" οὐδεμία γὰρ ἐνταῦϑα μάχη" πάλιν δὲ τῶν 
μαχομένων ἃ μὲν ἐξ ἑνὸς καὶ ἀεὶ μάχεται, οἷον ἡμέρα 
ἐστὶ, νὐξ ἐστιν" ἃ δὲ ἀπό τινος χρόνου" οἷον Δίων νυ- 5 
χτὸς ἐγένετο, Δίων ἡμέρας ἐγένετο" γενομένου γὰρ 37 
Δίωνος, ταῦτα μάχεσϑαι ἤρξατο" & δὲ πρὸς μὲν τινα 
χρόνον ἀλλήλων ἐστὶν ἀναιρετιχὰ, μετ᾽ ὀλίγον δὲ οὐχ 

ἔτι" οἷον Δίων φρόνιμός ἐστι, Δίων ἄφρων ἐστί" ζῶντος 367 

μὲν γὰρ αὑτοῦ μάχεται, ἀποθανόντος δὲ οὔ. dno? 1U 
τῶν μαχομένων οὖν τούτων, ὧν καὶ τὰ ἀντικείμενα μά- 

χεται, δύο, φησὶ, συλλογισμοὶ γίνονται" ἢ γὰρ ϑέντες 9? 

ὅτι μάχεται τόδε τῷδε, ἔπειτα εἰπόντες, ὅτε ὑπάρχει τὸ 
ἕτερον, τὸ. λοιπὸν ἀναιροῦμεν" οἷον ὅτε ἡμέρα ἐστὶ, νύξ 31 
ἐστιν ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐστὶ, νύξ ἄρα οὐχ ἔστιν" ἢ ϑέν- 15 
τες, ὅτε μάχεται τῷδε τόδε, ἔπειτα ἀνελόντες τὸ ἕτερον, 
τὸ λοιπὸν τίϑεμεν, οἷον εἰ 55 οὐχ ἡιιέρα ἐστὶ, vob ἐστιν 
ἀλλὰ μὴν οὐχ ἔστιν ἡμέρα, νύξ ἄρα ἐστίν" ἀπὸ δὲ τῶν 
λοιπῶν πρόδηλον, 96 πῶς οἱ συλλογισμοὶ γενήσονται" 
σρόαγε 3Ὕ δὲ αὐτοὺς ῥητορικῶς καὶ κατὰ 88 εὐθύμημα" 20 

οἷον ἐπὶ παραδείγματος" 89 διαλεχτικῶς μὲν οὕτως 55 ὃ 

80 οὐκέτι οἷον Πλάτων Mon. 8. om. 81 Mon. 8. Par. 2977, 

às. : 82 T. VIL ἀπὸ μὲν ovv. 83 Ald. » τεϑέντες. Par. et 

"E. VIL ἢ γὰρ ϑέντες, tum T. VII. 0 μάχειαι τῷδε τόδε. 81 

Ven. 7? νὺξ, Mon. 8. νύξ ἐστιν om. 85 T. VII. ὅτι. Par- 2918. 

εἰ om. sq. ovy. Par. 2977. om. 86 Mon. 8. πρόδ, δὲ αὐτοὺς, 

πῶς οἱ" συλλόγου. .87 Ald. Mon. 8. πρός γε. Par. 2918. 2977. 

Ven. πρόαγε. 88 T. VII. κατ᾽ &. $9 T. VII. δήλη γὰρ ἂν 

οὕτως ἡ ἐπιχείρησις γένοιτο [Mon. γένηται. "Ven. γενήσεται. Par. 

γένοιτο] σὐχὶ καὶ — ἄφρων ἐστὶ Σωκράτης, quae Planud. , Paullo 

inferius ponit. 90 Exempl. Paris. ad marg. inserit οὖν. tum 

Ald. Par, οὗτος. T. VIL. οὕτως. Al, πραχϑήσεται., Par. et T. VII. 

προαχϑήσεται. 
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᾽ν λόγος προαχϑήσεεαι, καλούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν τρίτος ἀγα- 

πόδειχτος᾽ οὐχὶ καὶ φρόνιμός ἐστι ὡΣωχράτης καὶ ἄφρων" 

ἔστι δὲ φράνιμος, ovx ἄρ᾽ ?* ἄφρων" ῥηταριχῶς δὲ ὡδί" 
πῶς γὰρ οἷόν τε 9? Σωχράτην ἕνα. καὶ τὸν αὐτὸν ὄντα 

διἅμα καὶ φρόνιμον εἶναι xoà ἄφρονα. ᾿Αἀρεταὶ δὲ £vOv- 
μήματος βραχύτης ?* xwAe» xal cogvübuim κατὰ τὴν 
σύνϑεσιν τῶν ὀναμάτωγν 

- 

Περὶ ἐπενθυμήματοξ. 
᾿Επενθύμημα γάρ "ἐστι κυρίως ἐπὶ φϑάνοντι ἐγθυμήματι ἕτεροχ ἐπι- 

40 γοούμενον ἐγθύμημα, καὶ" τὰ λοιπά. 

Ἰστέον, ὅτι τῶν ἐνθυμημάτων τὰ μὲν ἁπλῶς ἔστιν 
ἐνθυμήματα, τὰ δὲ καὶ ἐπενθυμήματα᾽ ὅταν γὰρ εἰς 
ἀχοὴν τὸ ἐνθύμημα προΐῃ " ἢ ὑπὸ καταφορᾶς ἑλκυσϑείης 

| γένοιτ᾽ ἂν, φησὶν Aonoxoariuv, ἐπενθυμημα" τοῦτο «δὲ 
45 συνεχτιχόν ?. ἐστι τῆς τοῦ ἐπιχειρήματος ϑέσεως, καὶ τῆς 

τοῦ ἐνθυμήματος, ὡς ὧν εἰ λέγοιμεν χατασχευνάζοντες, 
| ὅτι ὁ λύων νόμον τοῦ τιϑέντος βελτίων" ὁ μὲν γὰρ τῇ 
τοῦ λυσιτελοῦντος ὑποσχέσει προκαταλαμβάνων τοὺς ἐπι- 

δεχομένους εὐέλπιδας παρεσχεύασεν᾽ ὁ δὲ τοὺς ἤδη τοῦ 

20 καχοῦ. πεπειραμένους μόνος τῶν ἄλλων TOU λυποῦντος 

ἀπήλλαξεν" ὅσον δὲ τὸ παρὸν ὀχληρὸν τοῦ ἐν ἐλπίσιν * 
ἀγαϑοῦ δραστικώτερον, τοσοῦτον οὗτος τοῦ τιϑέντος 5 

ἀνώτερορ" εἷς μὲν οὗτος τρόπος ἐπενθυμήματος" ἔστι δ' 

ὅτε αὐτοῦ μόνου τοῦ ἐνθυμήματός ἐστι χατασκευαστι- 
. 48 Χόν" ὡς ἂν εἰ λέγοιμεν "χαίτοι τῶν ὁ τὸ συνοῖσον μὴ 

. δυνηϑέντων προϊδεῖν 7 ἀναισϑητότεροι δόξαιεν ἂν οἱ τὸ 

91 Par. ἄρα. 92. Mon. 8. οζονται, 93 Par. βραχύεις. 

1 T. VII. y. . 2 Par. et T. VIL προΐοι. $ Par. Mon. 8, 

συνακτικόν, Ven, συντακτικόν. Par. 2977, συνεκτικώτατον. 4 Par. 

Mon. 8. τοῦ ἐν ἐλπίσι τοῦ ἀγ. 5 Par. T. VIL. οὗτος τοῦ τιϑέν- 

τος. Ald. τοῦ τιϑ. οὗτος. 6 τῶν Ald.om., est in Par. et T. VII. 
7 Exempl. Paris. ad marg. παρίδεῖν. 
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συνάπτον ἤδη φυλάξασϑαι μὴ ϑελήσαντες" ἐγταῦϑα γὰρ 
σεροϑέντες τὴν προχειμένην πεῖραν 8 xol τὴν εἰχασίαν 
ἐπεξεργασόμεϑα τὴν ἄνοιαν τῶν μηδ᾽ ὑπὸ τῆς" πεῖρας 

διδαχϑέντων" ἐνίοτε μὲν οὖν, φηδὶ, μετὰ τὸ ἐπενθύμη- — 
μα ταῖς παραδειγματικαῖς καστασχεναῖς ἐπιχειρηματε-- 5 

κῶς χρηστέον λέγοντας, ? ὡς καὶ χυβερνήτῃν ἤδη σφαλ-" 
para 19 μετεδίδαξε xol στρατηγόν" ἐνίοτε δὲ καὶ ἀντ᾽ 
ἐπενϑυμήματος ἘΣ τὰ αὐτὰ τάττεται" μετὰ γὰρ τὸ εἷ- 
σεῖν, ὁ ἀναίσϑητος ὃ μηδὲ 12 μετὰ τὴν πεῖραν ἀγαϑὺς 

κριτὴς, ἐπιφέρομεν εὐθέως τῷ ἐνθυμήματι, ὅτι πονη- 10 

ρὸς μὲν στρατηγὸς, ὃς τὴν Px πείρας βλάβην οὖχ ἐφυ- 
λάξατο, πονηρὸς δὲ χυβερνήτης, ὃς μηδέποτε ἐχ τοῦ 
φϑασαντος σφαλεροῦ μετεβουλεύσατο, 

Περὶ τῶν ἀπὶ ἀρχῆς ἄχρι τέλους. 

Τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρε τέλους, καὶ τὰ λοιπά, 15 

Τὰ am ἀρχῆς" ἰστέον, * ὅτι οὗ τὴν αὐτὴν ἔγχει 
κατασκευὴν τῶν ἐπιχειρημάτων τὰ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέ- 

λους, oixv καὶ τὰ λοιπὰ κεφάλαια , ἀλλ᾽ ἴδιον τόπον 

ἐπέχει τῶν ἐπιχειρημάτων τὴν ὑποδιαίρεσιν, ἥτις ἢ κατὰ 
ποσότητα γίνεται ἢ ποιότητα, ὅταν τὰ πολλὰ ὀλίγα 30 
ποιῶμεν, ἢ τὰ μεγάλα τῶν ἐγχλημάτων 3 εὐτελέστερα s 
ἔστι δὲ τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς «you τέλους αὐτὸ τὸ πρᾶγμα γυ- 
μνὸν, περὶ οὗ ἡ " ἔγκλησις" ἐν μόνῳ μέντοι τῷ στοχα- 
σμῷ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τὸ σημεῖόν ἐστιν" ἄδηλον 

γὰρ τὸ πραχϑέν" β΄, Ov γὰρ ἡ περίστασις" καὶ 3 
μὴν ἐν ταῖς στάσασε γίνεσθαί φησι τὰ ἀπ᾽ ἀρχῆς ὄχρι 

8 πεῖραν Mon, 8. om. 9 Ald. Par. λέγοντες. T; VII. λέ- 

γοντας. 10 Par. σφάλματος. 11 Ald. Par. Mon. 8. ἀντε- 

πενϑυμήματος. Par. 2977, ἀντ᾽ ἐπ! — 13 T. VII. μή. 
4 Cfr. T. Vil. a. 8. 2 ἈΠ, ἐπιχειρημάτων. Par. ἐγκλημάτων, 

3 ij ex Par. recepi, Ald, om. 

- — — 

— - — — 
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τέλους, ἀφ᾽ ὧν xol ἡ τῶν ἐλέγχων ἀπαίτησις" ἀλλ᾽ ἔχεξ 
μὲν περὶ μόνης τῆς αὑτῶν γενέσεώς φησιν" ἐνταῦϑα 
δὲ τὴν ἰσχὺν. αὐτῶν χαὶ ὅπως γενόμενα δεῖ κρατύ- 
νεῖν, ὑπέδειξε" τὸ μὲν γὰρ ἁπλῶς, τὸ δὲ πρός τι" xol 

p 0 μὲν σχεδὸν παντὸς, τὸ δὲ οὐ παντός. γ΄. Εἰ καέ 
τι" τούτου μετριώτερον ἐποίησας" ἐλλιπῶς " τὸ 
ἔδει σε δοῦναι δίχην' ὃ δεῖ προτετάχϑαι ἐπὶ τοῦδε. avri- 
στροφή * ἐστιν ἐπὶ τῶν διαλεχτιὶχῶν, ὅταν O ὑποχείμε- 
vog γίνηται κατηγορούμενος, καὶ O0 κατηγορούμενος ὑπο-- 

40 χείμενος" οἷον 7 εἰ ἄνϑρωπος γελαστιχὸν, καὶ εἰ γελα- 
. στικὸν ὃ 9 ἄνϑρωπος᾽" οὕτως οὖν ? καὶ ἐνταῦϑα i τε 

πρότασις ἀπόδοσις γίνεται, καὶ ἡ ἀπόδοσις πρότασις " 
οἷον εἰ γὰρ τόδε ἐποίησας, οὐχ ἔδει σε δοῦναι δίχην, X? 
τοῦτο τὸ ὀρϑόν" τὸ δὲ ἀντεστραμμένον Ἐξ οὕτως" οὐκ 

' 45 ἔδει σε δοῦναι τιμωρίαν, 13 εἰ τόδε ἐποίησας. δ΄. Καὶ 
χκαϑόλου πᾶσαν" συγχωρεῖν 3 λέγων εἰ παρεχαϑέζου 
τῷ τάφῳ ** ovx ἐνεχάλουν" ἀναιρεῖς τὸ συγχωρηϑὲν, ἐὰν 

εἴπῃς" χαίτοι οὐδὲ τότε ἂν 5 ἔξω τιμωρίας ἔμεδινας" ἐπ- 
ἀναλαμβάνεις δὲ, ἐὰν ἐπάγῃς" νῦν δὲ οὐ παρεχαϑέξου 

20 μόνον δαχρύων, ἀλλὰ καὶ τὴν αὑτοῦ γλαμύδα ἐχδίνῳ 
συνέϑαψας. 15 

4 Ald.to:. Par. τ. 5 Ald. ἐλλειπῶς. Par. ἐλλιπῶς. 6 T. VII. 

ux, ν.9. Ald. γένεται. 7 οἷον T. Vil, om. 8.ὅ Par. et T. VII. om. 

9 οὖν et paullo post τε T. VIL om. 40 T. VII. τιμωρίαν. ἰδοὺ 

τὸ ὁ. οὕτως. 411 Ald. ἀνεστραμμένον. Par. et T. VII. ἀντεστρ. 
42 Ald. τιμορίαν, εἰ τόδε ἐποίησαν. T. VII. τιμωρίαν οὖχ ἔδει σε 

δοῦναι, εἰ ἐποίησας τόδε, καὶ πάλιν, ἐγὼ μὲν καὶ ἐπ᾽ ἐχείνῳ σε vi- 

μωρίαν ἀπήτησα ἂν, καίτοι μικρὸν ἦν καὶ μετριώτερον ἦν, ἀπήτησα 

&y σε τιμωρίαν καὶ τὰ ἑξῆς. 15 T. VII. in sch. min. συγχωρεῖν, 

' Ald. Par. συγχωρεῖς. — 14 Sch. min. add. ϑρηνῶν. — 15 ἂν Ald. 

'om., est in Par. 2918. et 2977. 16 Par. 2977. add. 0 τεχμή- 

ριον ἔρωτος, xa) οὐδὲ ἀνεκόμισας κατὰ τὴν ἐντολήν. 
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“πρόυκειται τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὥσπερ ἴδιόν τι ἐπὶ τῷ τέλει, 
καὶ τὸ πλαστὸν ἐπιχείρημα καλούμενον, καὶ τὰ ἑξῆς. 

Πρόσκειται" διαφέρει 57. ἡ προσωποποιΐχ τοῦ 
πλαστοῦ, καϑὺ ἡ μὲν προσωποποΐᾳ διὰ τῆς ὑποδιαιρέσεως 
σερόεισι χαὶ τοῦ ἀντιϑετιχοῦ καλουμένου σχήματος" τὸ δ ’ 
δὲ πλαστὸν ἀπὸ τοῦ ἐναντίου ἢ τοῦ γεγονότος " γίνεται 
δὲ τὰ πλαστὰ διχῶς, ἢ γὰρ τὸ γεγονὸς ὡς. οὐ γεγονὸς 
ἀϑρόως πλάσσεται" ἢ àx τοῦ ἐναντίου, ἀπὸ μὲν τοῦ γε- 
γομένου, ὡς μὴ γενομένου ὡς τὸ εἰ δὲ τότε, ὅτε τὴν... 
“ΠΙἜοτίδαιαν ἐλάμβανον 13 xoi ἑξῆς" ἀπὸ δὲ τοῦ ἐναντίου, 10 

ε '. 3 ? 3 , 2! - "PPP 
ὡς τὸ ἀλλ᾽ εἰ μὲν μίαν ἀπωλεσε ναῦν, καὶ ἑξῆς. 

β΄. Eni δὲ τῷ xaxdg προσυπαχούεταε πραχϑέντι. 
, - - 3 ΄ . 3 r9 ^ 1 - 3 

γ. Tovro του a2 goov* οὐδὲ !? yap τὸ κτεῖναι εἰς 

λεπτότερα ἐπιδιαιρεῦ, ἀλλ᾽ ἀϑρόον διαλ αμβάνει τὸ πε- 
* 20 δ᾽ ὃ Yi ; δὲ 18 πραγμένον ἦν ἂν ὑποδιαίρεσις, εἰ ἔλεγεν" εἰ 

μὴ ἀπέχτεινα, ἀλλὰ μόνον προϑυμηϑεὶς ὥρμησα, χαὶ 2* — 

τῆς ἀχροπόλεως μετεχίνησα, εἰ ἑτέροις ὑπεϑέμην τὸ πρα- 

κτέον, οὐχ ?? ἂν διὰ τοῦτο τοῦ προσήκοντος γέρως 

ἐτύγχανον. ' 

 JIsol τῶν ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους τῆς πρα- 10 
γματιχῆς. 

Avoxto λύσιν ἔχει τὰ ἀπ᾽ à ἀρχῆς, ἄχρι 'τέλαυς τῆς πραγματικῆς; 
καὶ τὰ ἑἕξῆς. 

δυσχερὴ λύσιν" μόνῃ γὰρ τῶν σεάσεων ἁπασῶν 
ἡ πραγματικὴ, τὸν μέλλοντα χρόνον κληρωσαμένη καὶ 35 

. 47. Cfr. T. VII. s et ic... 18 Ald. ἐκλάμβανον. Par. ἐλάμ- 
Baro». 19 T. VII. «4. 20 T. VII. add. καὶ ποιεῖ τὴν ὗπο- , 

διαίρεσιν ἀπὸ τῆς τοῦ πράγματος ἀρχῆς, (Mon. ἀρχῆς οπι.] ἀφ᾽ ἧς 

εἰχὸς τὸν δρῶντα ἐγχειρεῖν. Πῶς δ᾽ ἀπὸ τῶν λεπτοτέρων ἢν ἣ ὑποδ. 

οἷον εἰ tà. 484 Ald. μόνη. — T. VII. καὶ δὲ paullo post εἰ, om. 

22 οὐκ dy — ἐτύγχανον Ald. om., recepi ex T. VII. 
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τοῖς τελιχοῖς χεφαλαίοις διαιρουμένη xol πολλαῖς Tw» 

στάσξων. χοινωνοῦσα καὶ xaT ἐχοίνας, διαιρουμένη, οὐ 
ῥᾳδίαν τὴν λύσιν τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους προβαλλε- 

ται. β΄. Καὶ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν" οἷόν ἐστι τὸ * τοῦ 

p στρατηγοῦ τοῦ διακόψαντος μέρος τοῦ τείχους ὅ καὶ ἐξελ-- 

᾿ϑόντος xci νικήσαντος" ποιεῖ γὰρ ἐχεῖνος τὴν ἀντίστα- 

σιν. y. Καὶ ἐν τῇ ἀντιλήψει" ἐν γὰρ τῇ ἀντιλήψεε 

οὕτω ποιοῦμεν, λέγοντες ὅτι ἐξῆν μοι φονεῦσαι τὸν τρισα- 
ριστέα" χούμοϑα καὶ ἀντιϑετικῷ ἤγουν ἡ ἀντεγχληματι» 

40 κῷ, ὅτι ἄξρος ἦν ἀναιρεϑῆναι, τί γὰρ ἐμοίχευεν. 

περὶ ε«ἀξεως ἐπιχειρημάτων, 

ἯΙ δὲ τάξις τῶν ἐπιχειρημάτων διπλῆ, καὶ τὰ ἑξῆρ, 

"Anoósuxtixa φησι τὰ στασιαξζόμενα,) τὰ ἄγων.» 
στιχὰ, πανηγυριχὰ δὲ τὰ φαιδρὰ καὶ ὁμολργούμενα, καὶ 

45 αὐξητικά" τὸ δὲ πολιτικῆς ἑρμηνείας ἀντὶ τοῦ ἐναγωνίου 
φράσεωρ" ἀποδεικτιχώτατα δὲ τῶν ἴ ἐπιχειρημάτων τὰ 
ἀπὸ ? τῆς αἰτίας xol τοῦ ἐναντίου" χοινῷ γὰρ ? λόγῳ 
τὴν ἐργασίαν ἐπιχείρημα χαλεῖ" τὰ δὲ ἀπὸ παραδείγμα." 

τος χαὶ τρόπου 4 χαὶ τῶν λοιπῶν περιστατιχῶν πανη-- 
30 γυρικά εἰσι. ὃ xol δῆλον ἐντεῦϑεν" τὰ μὸν γὰρ ἀπὸ τοῦ 

προσώπου τοῖς ἐγκωμιαστικοῖς ^ ἐργάξεται, τὰ δὲ ἀπὸ 7 
τῶν πραγμάτων ix τῆς ὁμοιότητος αὐτῶν τουτέστι τῶν 

παγαδειγμάτων, ἃ ἐπιμονὴν λαμβάνοντα εἰς nvtüuw 5 

4 τὸ Ald, om, est in Par. 2 Ald. τύχους. $ Alg. 5o. 

idem error jam supra obvius ex ignorantia compendii scribendi 
i natus videtur, 1 τῶν Ald, om., estin Par, et T. VII. a, 

4 Ven. παρά. et infr. παρὰ παραδειγμ. et παρὰ προσώπου. 8 

Ven. δέ — 4 T. VII. et margo exemplaris Paria. τροπῆς, Par. 
ov 

τροπῆς. ov manu reeentiori superscriptum. — ' 5$ T. VII. εἰσί. 

6 T. VII. ἐγκληματικοῖς. 7 T. VH. ἀπὸ [Ven, παρὰ] παρα- 

δείγματος ἀπὸ [Ven. παρὰ] ὁμοιότητος πραγμάτων. — 8 T. VH. 
πνεύματα. 
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ἀποτείνεται καὶ τὴν ἀχμὴν ποιεῖ, ἣν τοῦ πανηγυρικοῦ βού- 

λεται εἰναι" ὡσαύτως καὶ 5 τὰ ἀπὸ τοῦ χαιροῦ *? xal τόπου 
τὴν ὕλην ἀπὸ τῶν ἐγχωμιᾳστιχῶν λαμβάνει ἐπαινουμέ- | 
yov τοῦ τόπου χαὶ τοῦ καιροῦ, 7] Ψεγομένου" εἰ δὲ τις 

ἀχριβὼς 12 σχοποίη, ἔστε καὶ τὰ ἀπὸ τῆς αἰτίας καὶ 5 

τοῦ ἐναντίου ἀπὸ πάντων εὑρεῖν τῶν ἐγκωμιαστιχῶν, 

ὥστε εἰ μὲν ἐχτὸς '? αἰτίας εὕροις κείμενον τὸ émiyei- 369. 
ρημα, movnyvguxov ἐστιν" εἰ δὲ ἀπὸ τοῦ ἐναντίου xol 
τῆς αἰτίας οὐδεμία μηχανὴ μὴ οὐχ 3" ἀποδειχτικὸν εἶναι 
xe ἐναγώνέον" πολλάκις δὲ καὶ πανηγυριχοῦ ὄντος τοῦ 10 
ἐπιχειρήματος μεταχειριξόμεϑα αὑτὸ ἀποδειχεικῶς" ἢ 
κατὰ συστροφήν" ὡς τὸ, ,0 γὰρ οἷς 14 ἂν ἐγὼ E 
ταῦτα πράττων 15 xol παρασκευαζόμενος, οὗτος ἐμοὶ 
πολεμεῖ, 15 xav μήπω βάλλῃ μηδὲ τοξεύῃ" “ ἀπὸ προσώ- 

1 ^ 3 4 3 . -7 » ΩΣ 

ποὺ γὰρ TOUTO ἢ κατὰ ἀχολουϑιὰν καί τινὰ ἀλλὴν τῶν 15 

ἀποδειχτιχῶν μεταχείρισιν. 17 β΄, '᾿άλλως τε δέ" οἷον 
γὰρ ἀπὸ στενότητός τινος xol συστροφῆς τῶν 18 ἀπο- 

δειχτιχὼν ἀπαλλαγέντες οἱ ἀχροαταὶ καὶ πρὸς τὸ ἄνετον 
τοῦ πανηγυρικοῦ καταντήσαντες 15 λόγου καὶ τὴν ὁᾳστώ- 

vi τῆς ἑρμηνείας ἥδιον ?? διατίϑενται. 3 y. Ev ταῖς 20 

ὑποφοραῖς, ἢ ταῖς ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν προτάσεσι ταῖς 
ἀντιϑέσεσιν ἢ ταῖς ὑπαλλαγαῖς τῶν ἐπιχειρημάτων 3 

καὶ ἐργασιῶν... 

9 T, VIL δὲ τὰ παρά, 10 τοῦ Per. om, {4 T. VII. 
δκοποίη ἀκριβῶς. 12 Ald, T. VII. ἐκτός. Par, ἐκ τῆς. 43 

T. VII, οὐχί. 14 Ald, οἷος. — Dem. Phil, IIL p.145. 456. 

Wen. xa) παρασκ. — τοξεέῃ. Par. 1918. 1977. Mon. 8. ταῦτα 

πράττων --- — τοξεύῃ om. 46 Ald. mol:usiy. 17 Ald. T. VII. 
μεταχείρησιν. Par. μεταχείρισιν. 18 T. VII. f. τῆς ἀπὸ τῶν. 49 

Mon. 8. καταντήσαντος. Ex T. VII. addidi λόγου. 20 Par. 2977, 

ἴδιον. 21 T. VII. addit: μεταβολὴ γὰρ πάντων ἥδιστον κατὰ τὸν 

εἰρηκότα. [Eur. Orest. 234.] 22 Sequitur in Ald. xai émi- 

χειρημάτωκ, Par. om. s 
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Περὶ ὅρου καὶ ἀνϑορισμοῦ χαὶ συλλογισμοῦ 
. καὶ λύσεως τοῦ συλλογισμοῦ. 

“Ὅρος καὶ ἀνϑορισμὸς καὶ συλλογισμὸς καὶ λύσις τοῦ συλλογισμοῦ 
τέσσαρα μέν ἐστιν ὀνόματα, καὶ τὰ λοιπά. 

δ΄ Ἰατέον, ὅτι ὃ μὲν ὅρος ὃ ix τῶν περὶ τὸ πρᾶγμα 
χαὶ ἐκ τῶν παρειμένων καὶ πρὸ τοῦ πράγματος γίνεται," 

o δὲ ἀνϑοῤισμὸς ἐχ τῶν πεπραγμένων χαὶ περὶ τὸ πρά- 

yum xai πρὸ τοῦ πράγματος. 3 ὁ δὲ συλλογισμὸς ἐχ τῶν 

μετὰ τὸ. πρᾶγμα xol τῶν πεπραγμένων καὶ μὴ πὸπρα- 

10 γμένων χαὶ * ἐπισυμβεβηχότων, συνάγει γὰρ ἄμφω, ἡ 

δὲ λύσις ἐκ τῶν μετὰ τὸ πρᾶγμα ἐπισυμβεβηκότων"  ài- 

ἴστησι δὲ ταῦτα ἀλλήλων τὰ πεπραγμένα καὶ παρεεμέ- 
va.5 .ff. 4vmonpévug τῆς διανοίας, τουτέστι τῆς 
ἐργασίας" τὸ δὲ, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπιχειρημάτων ἐλ- 

45 λειπές 7 ἐστι " δεῖ γὰρ προσυπαχούεσϑαι ὃ τὸ, τέχνη 

παρ᾽ ἡμῖν εὕρηται. y. Μὴ διαμαρτεῖν τὰς δρι- 

μαὐτητας" δριμύτητας χαλεῖ τὰς ἀντιλογίας διὰ τὸ 
δραστήριον xai ἐξεργαστιχὸν τοῦ προχειμένου " ἐπεί vos 
δοχοῦσι μὲν ὅσον ἀπὸ ? τῆς ἐπιπολαίου ἐπιβολῆς αἱ av- 

20 ταὶ εἶναι" χατὰ μέντοι τὴν μετ᾽ ἐπιστάσεως αὐτῶν με- 
ταχείρισιν, I0 ἣν ἡ τοῦ χρόνου παρέχεται διάστασις͵ 

πολὺ τὸ βαϑὺ 11 xol περινενοημένον μετᾷ τοῦ  διαφό- 
ρου xol δριμύσσον 12 τὸν ἀντίπαλον φαίνονται ἔχουσαι. 

ὃ. Τῶν δὲ 13 ἄνω χεφαλαίων"" ἄνω χεφάλαια τὸν 

| | ὅρον 

: 4 T. VII. 2 γίνεται T. VII. om. ὃ T. VII. add. ἔγουσι 

δὲ xol κοινωνίαν ταύτην καὶ διαφορὰν. ὃ μὲν συλλ. 4 T. VIL. 

om. B συνάγει — ἐπισυμβεβηκότων ex T. VII. recepi, Ald. 

om. 6 T.VIIL. τὰ παρειμ. τὰ ῥηθέντα τέσσαρα κεφάλαια, 7 
Ald, ἐλλειπές. Par. ἐλλιπές.ς 8. Ald. προςειπακούεταϑαι. 9. Mon. 
8. ἐπί, 10 Ald. μεταχείρησιν. 11 Ald. βραχύ. Par. et T. VII. 

βαϑύ. Mon, 8. δὲ τὸ βαϑύς 12 Mon. 8. δριμύσον. 13 Par, τε. 
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ὅρον φησὶ καὶ τὸν ἀνϑορισμόν" ἐφεξῆς δὲ εἴτουν χάτω 
τὸν συλλογιαμὸν͵ xoi τὴν λύσιν αὐτοῦ. 

Περὶ δεασκευῆς. 

*H διασχενὴ δὲ τοῦ προβλήματος ἡ ἡ διατύπωσίς ἐστι τοῦ πράγματος, 
' — χαὶ τὰ λοιπά. 5, 

Ἢ διασκχευή" ovx ἔστιν ἁπλῶς 7 διήγησις, ἀλλὰ 
τῶν ἐν τῇ διηγήσει ψιλῶς εἰρημένων χατὰ λεπτὸν τῷ 
τρόπῳ φράσις ͵ ὥσπερ ἐν ποιητικῇ" οἷον ᾿ 

A ἔρυσαν 2 μὲν πρῶτα καὶ ἔσφαξαν καὶ ἔδειραν, 

Mnovs v ἐξέταμον, κατά τε κνίσσῃ ἐκάλυψαν 40. 

ϑβπτησάν τὸ περιφραδέως 

καὶ τὰ λοιπά. β΄. Üv μέντοι γε. ἀχριβῶς προσέϑηχε 
τὸ 3 τοσοῦτον" ἔσϑ᾽ ὅτε γὰρ ἡ διατύπωσις xoi διὰ τῆς 
αἰτίας 4 περαίνεται , ὡς ἐν τῷ περὶ διηγήσεως αὐτὸς. 

οὗτος διδάσχει, γ΄. Διαασχευάξεται μὲν γάρ" πρό- 15 
σωπον μὲν, d ὅπως διέχειτο λαμπρῶς ἢ στυγνῶρ᾽ πρᾶγμα . 
δὲ πῶς ἐτελεῖτο, ἀπόρως ἢ φιλοτίμως. ὁ τόπος ὁποῖος T, 
ὀρεινὸς ἢ. ὁμαλός" χρόνος 7 ὁποῖος ἦν, »οσερὸς ἢ ὕγευ- 

. γόρ᾽ ὃ δὲ τρόπος οὔτε ἑαυτὸν διασχευάζει οὔτε τὴν αὖ- 
τίαν" xol γὰρ καὶ ἐχείνη κατασκευάζει. δ΄. Χρὴ δὲ 10 

τὸν. μέλλοντα" δὲ "γὰρ 9 κατὰ τοὺς τρεῖς χρόνους τῇ 
διατυπώσει χρῷο, προσχορὴς ἔ ἔσῃ καὶ ψυχρολογίᾳ ἁλώσῃ; 
διατυποῦνται δὲ τὰ μὲν παρελθόντα ὡς μηκέτι ὄντα " τὰ 

4 T. VII. α. β' — 2 Ald, ἀνέρυσαν. 1]. Α. 459. 460. 466. 
5 τὸ Mon.8. om. 4 T. VIL. διὰ τούτων. δ Ald. moo. μὲν 
γὰρ, ὅπως διήκδιτο. correxi ex Par. et T. VII. 6 T. VII. 

pergit: προϑύμως 9 κατηναγκασμένως, εὐθύμως ἢ λυπηρῶς, τόπος καὶ 

τρύπος ποταπὸς ἣν [Ven. x. τρόπος om.) xoi πῶς διετέϑη, ὑγιεινῶς ἡ 

ἢ νοσερῶς [Par. διετέϑει, ὑγιεινὸς ἢ vousgog] εὐπόρως ἢ ἀπόρως, 
σιροσηνῶς ἢ ἀηδῶς. χρόνος ὁμοίως ὅπως ἔχει κατὰ τὸν τόπον, αἷ- 

zia, ὕπως ἀναφαίνεται, εὐλόγως ἢ ἀλόγως καὶ εἰ τε τοιοῦτον. 17 
Ald. χρόνον. Par.xgóvo. 8 T. VIL ζ, ᾿ ' 

Rhetor. Y. | . 27 
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δὲ μέλλοντα ὡς οὔπω ὄντα, iy. ὑπ᾽. ὄψιν ἡμῖν ἄγωνται" ? 
τὰ δὲ παρόντα ὡς ἐνεστῶτα καὶ δῆλα τοῖς πᾶσιν οὗ δια- 

τυποῦνται. ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε ὡς ἡ τοῦ μέλλοντος διατύπω- 
σις ἐν τῇ πραγματικῇ μόνῃ ἐμπίπτει" ἄνω δὲ μέρος τὸν 

δ παρεληλυϑότα φησὶν, ὡς ἔγχει τὸ τοῦ Δημοσϑένουρ" zo 

οὔτε γὰρ ἐπορευόμεϑα δὲς Δελφοὺς, ἐξ ἀνάγκης ἣν ὁρᾷν 

ταῦτα πάντα, οἰκίας χατεσχαμμένας, τείχη περεῃρη- 
μένα ,* χαὶ ἐφεξὴς - e Ἐὰν δὲ παντάπασιν' τοῦτο 

' 370 γένεται ὃ οταν αἰσχρὸν ἦ τὸ πεπραγμένον, xa) ὅταν ἀφ᾽ 

10 ἑαυτοῦ ἰσχύῃ ἐν τῇ διηγήσει. c» Τοῖς ἐπιοῦσεν ** 

ἢ τοῖς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ἢ toig ἐπιλόγοις" ἐν τού- 
τοις γὰρ τοῖς δυσὶν ἡ διασκχευὴ γίνεται" μάλιστα δὲ δο- 

xti περὶ τῶν ἐπιλόγων ἐνταῦϑα διαλαμβάνειν" ἔνϑα xoi 
ἐλέου “εἰσβολὴ ἢ ἐκβολὴ γίνεέαι, οἷς ἁρμόδιω τὰ τῆς δια- 

45 σχευῆς χῶλα κομματιχά τε ὄντα, ἐνίοτε δὲ xol ἀσύνδετα 

χαὶ παϑὴ κινοῦντα" τὰ γὰρ τῆς κατασχευῆς σχοινοτεν T 
᾿καὶ μαχρά εἶσι. ζ΄. Δεῖ γὰρ πάνέως. ὥσπερ ἐχ τῆς 
ὑποδιαιρέσεως εἰς τὸ πρᾶγμα ἐπάνεισιν" οἷον εἰ γὰρ 
ἀνδρὸς ἤρα, εἰ γὰρ 13 σοῦ αὐτοῦ ἤρα, εὐθὺς ἀνατρέχει 

40 ἐπὶ τὸ πρᾶγμα" νῦν δὲ εἰδώλου ἐρᾷ' οὕτω καὶ ἐχ τῆς 
διατυπώσεξως εἰς τὸ πρᾶγμα αὐτὸ ἡ ἐπάνοδος γίψεται" 
μετὰ I^ γὰρ τὸ εἰπεῖν" τριακοσίους ἐϑύσατε ὡς ἱερεῖα, 
ὡς “σφάγια, ὠμῶς καὶ ἀνηλεῶς, ἀτανατρέχει ἐπὶ τὸ πρα- 

γμα, τούτους ἐθύσατε, διερϑείρατε τὸν ἀριϑμὸν ὑμῶν 

45 τὸν ἐπαινούμενον. y. Ταυτολογεῖ δέ" τουτέστι ὧσ- 

περ ὁμοίως τῇ. ὑποδιαιρέσει ἐκ τῆς διασχευῆς, εἰς τὸ πρᾶ- 
γμα ἐπανερχύμεϑα᾽ οὕτω καὶ ἐκ τῆς τῶν χωρίων ἀγω- 
γῆς εἰς αὐτὸ πάλιν τὸ πρᾶγμα ἐπάνιμεν" ἔστι δὲ χωρί- 
ὧν ἀγωγὴ τὸ ἐξ ὁμοίων ἱστοριῶν εἷς ἀνατροπὴν ἢ ἔλεγ- 

so zov τῶν νῦν διασχευαζομένων λαμβανόμενον" οἷον ἀπέ- 

9 Par. γένωντα. 10 De fals. leg. p. $61. — 11 Ald, 
ἐποιοῦσιν. 42 Par. ἐστίν. 48 εἰ γὰρ σοῦ αὐτοῦ ἤρα manu 
seriori in Par, inscriptum est. — 14 Cfr. T.VII. 44. 



EXOAIA ELE EYPEXEQN TOM. 419 
χτεινὲν ὑμῶν xal βασιλεὺς τριαχοσίαυς ἐν Πυλῳ᾿ ἀλλ᾽ 
ovx ἔϑυσεν" εἶτα ἡ ἐπάνοδος" ὑμεῖς δὲ παρεστήσασϑε 
φριαχοσίους. ^ 

ΤΌΜΟΣ ΤΈΤΑΡΤΟΣ: 
JIsQ) σχημάτων co) λόγου. ᾿ "2 

"End οὖν καὶ περὶ τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ περὶ τῶν ᾿ἐργασιὼν καὶ 
negl: τῶν ἐνθυμημάτων τῆς εὑρέσεως πάντα εἰς τέλος πεπλήρωται. 

καὶ τὰ λοιπά. 

Μνημονεύσας ἐν τῷ τρίτῳ τόμῳ περὶ προκατασκευῆς 
καὶ βιαίου, εἶτα περὶ κεφαλαίων εἰσαγωγῆς καὶ τῶν GÀ- 40 
λων, νῦν περὶ τῶν σχημάτων βουλέται λέγειν" πλὴν περὶ 

τοῦ στρογγύλου σχήματος οὐδὰμοῦ διαλαμβάνει" εἰπὼν 
γὰρ ὅτι τὰ πολιτικὰ ἐκφέρεσϑαι δεῖ πάντα ἐνθυμήματα 

. στρογγύλως. χατὰ τὴν σίγχρισιν, οὕτω γὰρ δριμύτητος 

πλείονος δόξαν ἀποφέρονται, ἢ εἴ τις αὐτὰ ἁπλώσοι * 45 

τῷ λόγῳ ἡπλωμένῳ παραδείγματε ἐχρήσατο xoi ot 

στρογγύλῳ , ὑποίῳ δεῖ κεχρῆσϑαι ἐν τοῖς πολετμχοῖς, ei- 

τίαν μόνον προβαλλόμενος τὴν τοῦ Δημοσϑένους γρῆ- 
σιν" ὡς αὐτοῦ ἐν τῷ πολιτικῷ ̓ ἐπιχειρήματι ἡπλωμένῳ 
σχήματι χρησαμένου καὶ οὐ στρογγύλῳ" ἴσως 3 οὖν ὡς 20 
᾿φιλοσύντομος τὸ ἡπλωμένον 3 διδάξας, τὸ ἐναντίον αὖ» 

τοῦ νοεῖν ἡμᾶς εἴασεν, ὅπερ οὐχ ἔστι σαφοῦς διδασχα- 
λίας" ἔστι τοίνυν στρογγύλον λόγος σύντομος ἐξ avriDé- 

σέως ἢ συγχρίσεως συμπλεχόμενος para δριμύτητος ἐλέγε 

χων τὸν ἐναντίον" ὡς τὸ, ὥαπερ γὰρ 4 εἴ "e ἐκείνων 45 

ἑαλω , σὺ ταδ᾽ οὐχ ἂν &ygenpag * οὕτως ἂν σὺ νῦν Q- 

Ade, ἄλλος οὐ γράψει. β΄. Τῇ τάξει δὲ ἐνταῦϑ'α" 

4 Ald. ἁπλώσει. Par. ἁπλώσοι. 2 Por. ἴσο, ὅ Ald. | 

ἡπλωμένων. 4 Margo exempl. Par. inserit a». 

27... 
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' δέον γὰρ ϑεῖναι τὸ ἐπιχείρημα, εἶτα τὴν ἐργασίαν, εἶτα 
“τὸ ἐνθύμημα, προὔϑηχε μὲν τὸ ἐνθύμημα, ἐπήγαγε δὲ 
τὸ ἐπιχείρημα καὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ" καὶ οὕτως ἥπλω- 

σε τὸν λόγον" εἶτα συστρέψας συνήγαγεν αὑτὸν δεῖ 
δ ἑτέρου ἐνθυμήματος" πλὴν ἰστέον. ὡς εἰ καὶ τῶν ἡπλω- 

μένων εἶναι τοῦτό φησι τὸ τοῦ Δημοσϑένους παράδει- 

γμα, ἀλλὰ τῷ τελευταίῳ ἐνθυμήματι συνέστραπται 5 

χαὶ στρογγύλον ἐγένετο. - - 

v - 

. Περὶ ἀντιϑ É TOU, 
"P 

10 ?"dyrlOszó» ἐστι σχῆμα λόγος διπλασιάξων πᾶντα τὸν ὑποκείμενον 

γοῦν τοῦτον τὸν τρόπον᾽ καὶ τὰ λοιπά, 

Διπλασιάξει τὸν νοῦν τὸ ἀντίϑετον ἢ ὡς δὶς τὸ ὑπο- 

xeiusvov λέγον᾽ ἢ ὡς μὴ μόνον τὸ ὃν λέγον, ἀλλὰ καὶ 
τὸ μὴ ὃν ἀναπλάττον" β΄. ᾿ρετὴ δέ" ἐνταῦϑα γὰρ 

45 τὸ μὲν Ὁ ἀντίϑετον δι ὀχτὼ χώλων ἐχφέρεται" τὸ δὲ 
ἑποχείμενον δι᾽ ἑπτά" περιοδικῶς δὲ ἐκφερόμενα ἕχατερα 

ἑνὶ κώλῳ ἐχφέρεται. γ΄. Καὶ oí γε παντός" εἰ πε- 
ριττή ἔστιν ἡ μία πρύτασις, τίς λοιπὸν ἡ τοῦ ἀντιϑέ- 

του χρεία, ἢ πῶς ἀναγκαῖον νομίζεται; καὶ φαμεν," ὅτε 
20 ἐξ ὑποϑέσεως λαμβάνει ταύτην, ἀλλ᾽ οὐχ ἀποφαίνεταε 

εἶναι τὸ μὴ ὃν ὡς ὅν" καὶ ἄλλως ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ 

271 σχήματι διδασχδι τί τε vor ποιεῖν τοῦ προχειμένου ὑπ- 
| ἄρχοντος, καὶ τί τοῦ ἀντικειμένου αὐτῷ τῷ yi» ὑπάρ- 

χοντι" ἐγὼ δέ qut, ὅτε οὐ TO χκαϑ' ὑπόϑεσιν τοῦ ἀν- 
45 τιϑέτου περιττὸν εἶναι "Epuoyévng φ σίν" ἢ " γὰρ ἂν 

ἐκλελοιπὸς τὸ ἐξ ὑποϑέσεως, οὐδὲ τὸ ἀντίϑετον ἣν σχῆ- 
μα" ἀλλ᾽ αὐτό φησι τὸ ὑποχείμενον τὸ ὕστερον ἐπαγό-- 

μενον, * “διὸ καί φησι" ποιεῖ δὲ τὸ" αὐτὸ δοχεῖν ἀναγ- 

5 Ald. συνέστρεψε. Par. συνέστραπται.. 
ἃ ui» Ald. om., recepi ex Par. . 2 Àld. φασὶν, μέν. | Par. 

φαμέν. ὃ Margo exempl. .Par. J. 4 ὕστερον ἐπαγύμενον 
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xaíay εἶναι xc ἑξῆς. δ΄. Καὶ γὰρ ἐνταῦϑα' τοῦ- 
τό ἐστι τὸ κατὰ φύσιν", ἐπεὶ * δὲ περὶ ὧν πολλάκις.“ 

τὸ à? ἀντίϑετόν ἐσὲι τὸ 7 » εἰ, μὲν περὶ 'καινόῦ τινος 

πράγματος.“ &. Τοῦτο γὰρ sé μὲν δι ἀντίϑετον᾽ 

καλῶς διοργανοῦται καὶ ἐπιτρέχει" xal εἰς διάφορα 5 
πνεύματα μετατίϑεται. τὸ ἀντίϑετον σχῆμα" - ἡνίχα 
τοῖς συναπτιχοῖς καὶ παρασυναπτιχοῖς συνδεῖται xal συμ-' 
πλέχεται" τὸ δὲ ἐναντίον ἐκ τῆς λεγομένης ἄρσεως xai? 

ϑέσεως, εἴτουν *^ ἄρσεως καὶ συμπλοκῆς χοσμεῖται. ὃ 

e. Τὸ δὲ ἐναντίον ἀναστρέφει" ἐν μὲν γὰρ τῷ 10 
ἀντιϑέτῳ Φίλιππον ἔλεγε «πονεῖν xol παρεῖναι τόϊς πρά- 

. ypacw , ᾿Δϑηναίους δὲ πάσγειν τὴν ὑπ᾽ ἐχείνου κάχω- 
σιν. *? ἐν δὲ τῷ ἐναντίῳ ᾿4ϑηναίους μέν. φησι δρᾷν, 

. (Φίλιππον δὲ τὴν ἐξ αὐτῶν 3 πάσχειν ἥτταν. 

Περὶ περιύδου.͵ | 15 

Ἢ δὲ περίοδος οὐχ b ὑποπίπτει σχήματι" καὶ τὰ λοιπά. 

᾿Ἐνϑύμημα * ἐστιν εἰχότως διεσπαρμένων συλλογὴ 
ἤτοι συναγωγὴ πρὸς ἄλληλα, ἢ συλλογισμὸς καταλείπων 
τοῖς ἀχούουσι λογισμὸν, πρὸς ἣν σὺ βούλει τελευτήν. 

Ald. post ποιεῖ δὲ τὸ αὐτὸ δρκεῖν ponit: Par. post ὑποκείμενον | 

τύ. 5 τὸ Ald. om, est in Par. 6 Par. ἐπειδὴ δέ, Demosth. 

Phil. I. init. 7 τὸ Ald. om. est in Par. 8 εἰ μὲν Par. om. 

— T. VII. y. à. ozueioca, ὅτε καλῶς. 9 T.VIL τὸ καί, 10 

T. VIL ἤτοι ἀναιρέσεως (Ven. ἀναιρευνήσεως) — 11 Ven. addit: 
ἀναστρέφεται τὸ πρᾶγμα ἀπὸ τῶν δρώντων sig τοὺς ᾿πάσχοντας» 
καὶ ἔμπαλιν. ^ 42 T. VII. δούλωσινγ. 45 T. VII. ἐκείνων πάσχ. 

καταδυναστείαν. 

4 T. VII. β. 2 T. VII. addit: ἢ ἀπόδειξις διὰ λόγον ἐν 

--ᾧ τεϑέντων τινῶν μερῶν ὁμολογουμένων τοῖς ἀντιδίκοις, τῷ φεύγο»- 

τι ἢ τῷ διώκοντι, [Ven. τῷ φ. ἢ τῷ, διώκ. om.] ἕτερόν τι τῶν κει- 

μένων ὑποθέσεων [ Ven. ὕποϑ. om.) τὸ ἀμφισβητούμενον (Ven. 

add. yag) φαίνεται ἀποδεδειγμένον, ἢ ἢ ἀποδείκνυται. 
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σχήματα δὲ τῶν ᾿ἐνθυμημάτων χαὶ τρόποι πέντε" γνῶ- 

μικὸν, ? συλλογιστικὸν, δεικτιχὸν, ἐλεγχτιχὸν, παραδει- 

γματιχόν" καὶ γνωμικὸν 4 μέν ἔστιν ἀπόφανσις 5 gepl 
"ruv χαϑύόλου,, διδάσκουσα ὁποῖα ἐστι τὰ πράγματα, ἢ 5 

5 ὑποῖα δεῖ εἶναι, δίκαια ἢ συμφέροντα ἄνευ ὡρισμένων 
ὀνομάτων" αἱ γὰρ 7 ἐν ταῖς ὡρισμέναις͵ τέγναις ἀπο-- 
φάνσεις οὐ γνῶμαι" οἷον σημεῖόν ἐστιν * οὗ μέρος οὐ- 
δὲν, καὶ δὶς δύο τέσσαρα" ἀλλ᾽ ὅσα περὶ τῶν κοινῶν 
ἐννοιῶν γνωμοτυποῦμεν τοῦ διχαίου xal τοῦ δυμφέρον- 

£0 τος, καὶ ? ὅσα οὐδεμιᾶς τέγνης ἀφωρισμένα * *? * οἷον 
εὖ πρᾶττε. τὰ φίλων δ᾽ οὐδὲν, ἢν τις δυστυχῆ. * 

καὶ τὸ ,TÓ γὰρ εὖ ἀράττειν παρὰ τὴν ἀξίαν ἀφορμὴ 
τοῦ κακῶς φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις γίνεται. “ 3? ταῦξα μὲν 

ὑποῖα ἐστι σημαίνει 13 τὰ ἀραγματὰ" ὁποῖα δὲ δεῖ εἰ- 
415 ναι, ὡς τοῦτο, 35 ἢ γὰρ καλῶς ζὴν ἢ καλῶς τεϑνηχέ- 

γαι τὸν εὐγενῆ χρή" συλλογιστικὸν δέ" οἷον οἱ δόξης ὁρε- 

γόμενοι πάντα πόνον ὑπομένειν ἀξιοῦσιν ὑπὲρ τοῦ μη- 
-— — — 

8 T. VII. συλ. γνωμικών. 4 Ald. γνωμονιλόν. , T. VII. y»yor- 

pixóv, 86}. min. αὕτη γγώμη περιόδου" ἐνθυμηματικαὶ δὲ αἵ ἑξῆς 

τί δὲ ἐστι γνωμικὴ, ἔμαϑες καὶ ἐν τῇ γνώμῃ τῶν προγυμνασμάτων. 

δ T. VIL ἀπόφασιν. Omnes Codd, et Ald; ἀφόφασ. et 1.7. ἀπο- 

φάσεις. Scr. ἀποφώνσ. 6 ἢ Par. om. 7 Mun. 8. ἐν ταῖς γὰρ 

ὧρ. T. ἀπόφασις, sine ai. 8 ἐστιν T. VII. om. — pro οὗ ha- 

bet ov. — 9 Mon; 8. μὴ ὅσα μηδαμῇ τέχν. 410 Ald. ἀφορισμέ- 
τὸ 

ψα, 41 Ald, δυότυχεῖ, — Par. ἣν ng δυστυχῆςν — T. VII. τι 

᾿δυστυχῇς. Xur. Phoen. 414, et Dem, Ol. 7. p. 16. 12 T. VII. 

&ddit: καὶ πάλιν, οὐδὲ γὰρ οἷόν τε τοὺς ἐπ᾽ εὐσεβείᾳ διαφέροντας 
μὴ καὶ κινδυνεύειν αἱρέῖσϑαι τῆς εὐσεβείας ἕνεκα " πᾶσι γὰρ τοῖς 

ἐπ᾿ εὐσεβείᾳ διαφέρουσι καὶ τὸ κινδυνεύειν καὶ ϑέλειν ὑπὲρ τοῦ 

μέσϑιν ὁμοίους ἀναγκαῖόν τι γένεται. 13 σημαίνει Ven, .om, 

44 T. VIL. add,: εἰ γὰρ ἀϑανάτου δόξης Tvzti»,,. ὦ ἄνδρες, ̓49η- 

γαῖοι, ἐθέλοτε, χρὴ nu» ὑμᾶς ὑπὲρ τὴς εὐσεβείας παϑεῖν, ἢ προ- 

ἔσϑαι ταῦτα φαῦλά τινα φοβηϑέντας καἱ πρόσκαιρα " ταῦτα μὲν 

τὰ γνωμικὰ, συλλογιστικὰ δὲ. 
1 
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δὲν τῆς εὐδοξίας διαφϑεῖραι" εἰ δὲ χαὶ ὑμῖν, 35 ὦ ἀν- ᾿ 
δρες ᾿4ϑηναῖοι, πάντων μάλιστα τοῦ τοιούτου 35 μέλει, 

τίνος ἕνεχα *7 vovg ὑπὲρ τιμῆς κινδύνους ὑχνεῖτε᾽ συλλο- 

γιστικὸν δὲ λέγεται, ὅτι ἀπὸ τοῦ καϑόλον 18 τὸ 'μεριχὸν 
συνελογίσατο" δεικτικὸν δὲ οὕτως" οἱ νέοι φιλόδωροι" ἀλ- 
λὰ μὴν καὶ σὺ νέος "“φιλόδωρος ἄρα. εἶ" ἐλεγκτικὰ 15 δὲ, 
οἷον ἄτοπον γὰρ 35 ὁμολογεῖν μὲν περὶ πλείστου ποιεῖ- 
σϑαι τὴν εὐδοξίαν' τοὺς δὲ ὑπὲρ τῆς δόξης πόνους ὑχνεῖν 2I 

ὑφίστασθαι" γίνεται δὲ τὸ ἐλεγχτιχὼὸν ἐκ δύο ἐναντίων 3 

ἀλλήλοις συγχειμένων καὶ ἀνομολόγων πρὸς ἄλληλα, ὧσ- 

περ τὸ δεικτικὸν ἐξ ὁμοίων xai ἀχολούϑων" piov ὥσπερ 
« [4 . , 43 » '* ef ^ εἴ 24 4 “ 

οἱ προγονοι παντὰ *? ἐτολμων ἕνεχα τιμῆς, ovto ?" xoi. . 

ἡμῶς προσήκει μῆ. λείπεσθαι τῆς ἐχείνων ἀρετῆς" παρα- 
δειγματιχὸν δὲν. ὅταν πρὸς τῷ ἐνθυμήματι παράδειγμά 

τι λαμβάνῃ, ἐπειδὰν 35 τὸ ἐνθύμημα ἀγνοῆταυ, χαὶ δέῃ 

δια 35 γνωρίμου διηγήσεως πιστὸν αὐτὸ γενέσθαι". 37 ὡς 15᾽ 
Τυρισκίδης μετὰ τὸ εὐπεῖν τὸ ἐνθύμημα τὸ , 

45 Ven. ἡμῖν. [16 T. VIL. τὸ τοιοῦτον. tum Ald. μέλλει. 

47 T.VII. ἕνεκεν. 48 T. VIL τὸν ἴδιον εἰπὼν συνελογισἄμην, 

οἷόν ἐστι τὸ κατὰ παντὸς καὶ ἀπὸ τῶν πρώτων τὰ μέρη" εἰ δὲ ἐν- 
αλλάξας οὕτως εἴποις, χρὴ [Ven. οἷον χρὴ] ὑμᾶς; ὦ ̓ 4ϑηναῖοι, 

τοὺς ὑπὲρ τῆς τιμῆς πόνους αἱρεῖσθαι, οἱ yag: ἀϑανάτου δύξης ὖρε- 
γόμενοι, καὶ τὰ ξξῆς, συνελογίσω καὶ οὕτως (Ven. συνελ. δὲ ἀπὸ 

τοῦ], ἀπὸ τοῦ ἐν ὕλῳ τὸ ἴδιον ἐπὶ τὸ καϑόλου ἀγαγών" δεικτικὸν δέ. 
49 T. VIL. éleyxrixóv. 20 γὰρ T. VII. om. 21 Τὶ VII. xa- 

τοκνεῖν. 23 T. VII. ἐναντίον. 25 Ven. ἕν. τιμῆς πάντα ét. 

24 T. VIL οὕτως xai ἡμῖ. 245 T. VII. ind». 28 Mon. 8. 
xal. 27 T. VII: οἷον" Οὐκ ἔστιν ἔπος, οὐδὲ πάϑος οὔτε ἴπᾶάϑος 

οὔτε Mon. et Par. om., habet Ven.] συμφορὰ ϑεήλατος, ἧς οὐκ ἄν 

ἄραιτ᾽ ἄχϑος ἀνθρώπου φύσις, ὃ γὰρ μακάριος --- --- Τάνταλος 

κεφαλῆς [κεφαλῆς Mon. om.] ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον dii 

᾿οτᾶται καὶ τίνει [Ven. τείνει. Mon. 8. τήνει.} ταύτην δίχην" μετὰ 

γὰρ τὸ ἐνθύμημα τὸ κατὰ [τὸ κατὰ Τάνταλον, -- — — ὀϑθϑύμημα 

σι 



* 
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Οὐκὶ ἔστιν οὐδὲν 58 δεινὸν ὧδ᾽ εἰπεῖν ἔπος 

καὶ 39 ἑξῆς ἐπάγει τὸ 55 παράδειγμα. 
Ὃ γὰρ μακάριος, xoUx ὀνεοιδίζω τύχας 

Διὸς πεφυκὼς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος. 

& xol τὰ ἑξῆς" ἔστι δὲ xol ἀναστρέψαντα , ὡς ἐπὶ τῶν 

συλλογιστικῶν, πρῶτον ϑεῖναι τὸ παράδειγμα" 51 οἷον 
δὲ μὴ xol τοὺς τὰ μηχανήματα ἐφιατάντας εἰρήνην 

ἄγειν φήσετε, ἕως ἂν αὑτὰ τοῖς τείχεσιν ἤδη ?? προσ- 
αγάγωσι" 33 τρῦτο γὰρ εἰπὼν τὸ ἐνθύμημα: ἐπήνεγχεν " 

40 ὃ γὰρ οἷς ἂν ἐγὼ ληφϑείην, καὶ. τὰ ἑξῆς. B. Ἰστέον 
δέ" ἰσοσχελὴς καὶ ἰσόπλευρος 9* ἡ ἀπὸ τεσσάρων χώλων" 
οἷον ἐν μὲν γὰρ τῷ γράψαι 3" καὶ ἑξῆς" τὰ γὰρ δύο 

372 χῶλα τὰ ἀποδοτιχὰ σχῆμα ποδῶν ἔχουσιν εἴτουν σχελῶν * 
πλευρῶν δὲ τόπον ἐπέχουσι τὰ πρῶτα δύο τὰ "5 τῆς προτά- 

ὡς Mon. om.] Τάνταλον ἐπάγει παράδειγμα" ἔστι δὲ καὶ ἀναστρέ- 
φαντα. 28 οὐδὲν Par. 2977. om. — Eur. Or. 1— 7. 29 
Margo exempl. Par. τὰ ἑξῆς. — 50 τὸ ex Par. recepi, Ald, om. 
31 T.VIL εἶτα ἐπαγαγεῖν τὸ ἐνθύμημα, ὡς ἔχει τὸ Δημοσϑενικὸν, 
εἰ μὴ καὶ [Phil III. p. 115.]. 32 Par. 2977. ἤδη τοῖς tty. 

$5 Ald. προσάγωσι. Par. προσαγάγωσι. T. VII. πρὸσαψάγητε, ἀλλ 
- οὗ φήσετε, ὃ γὰρ οἷς ἂν ἐγὼ ληφϑείην, ταῦτα πράττων καὶ κατα- 

σχευαζόμενος, οὗτος ἐμοὶ πολεμεῖ καὶ ἑξῆς. (Mon. ἑξῆς om. Ven. 

τὰ ἑξῆς]. Áddo Sch. min, ἐγθυμηματική ἐστιν αὕτη 4 περίοδος. 

Ὧν οὖν ἐκεῖνος" ᾿Ολυνϑιαχοῦ λόγον δεντέροι. Τοῖς ὑπὲρ 

αὐτοῦ πεπολιτευμένοις. ᾿Ενϑυμηματικῆ. Τοῖς πρὸς χάριν 

αὐτοῦ πόλιτευομένοις καὶ ἃ βούλεται ποιοῦσιν, ὀφείλει χάριτας καὶ 

εὐεργεσίας. Οἷς γὰρ οὖσιν" κατὰ Φιλίππου λόγος πρῶτος. !Ev- 

ϑυμηματική. Ὃν ἣ τύχη" d τῷ περὶ τοῦ στεφάνου. Κατα- 

δρομήν" ἐλεγκτική. Ὑμῖν ἐξεῖναι" ἀφείλετο ἀπὸ κοινοῦ. Tav- 
της τὸ σχῆμα τὴς ἀποδεικτικῆς" Εἶτ᾽ ἃ Φίλιππος εἰς 

τὸν λόγον τὸν περὶ τῶν ἐν Χεῤῥονήσῳ. OUx αἰσχύνεσθε. ἐκ 
τοῦ παραπρεσβείας. Νῦν δὲ ἃ μέν" ἐν τῷ παραπρεσβείας, — 54 

Est in Par. 2977. 55 Par. 2977. add.: μηδένα εἶναι ἀτελῇ, 

τοὺς ἔχοντας ἀφείλετῃ τὴν ἀτέλειαν, ἐν δὲ τῷ προσγράψαι, μηδὲ τὸ 

λοιπὸν ἐξῶναι δοῦναι ὑμᾶς, τὸ δοῦναι ὑμῖν ἐξεῖναι. — 80 Mon. τὰ 
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σεως" τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα καὶ τετράπλευρον λέγεται" 37. 
συντομωτέρα δὲ ἐν τῇ ἀποδόσει περίοδος ἡ 7 δυσὶ uiv κώ- 
λοις ἀπαρτίζουσα τὴν πρότασιν, ἑνὶ δὲ᾽ τὴν ἀπόδοσιν. 33 
γ΄. Ὃ μᾶλλον ἐχπλήττει" τοῦτο λέγει ὅτι ὑπαλλαττόμε- 
vov τό νόημα καὶ μεταποίούμενον ?? καὶ. δοχοῦν ἴδιον καὶ 5 
αὐτοσχέδιον τοὺ προφέροντος πλέον ἐπαινεῖται καὶ ϑαυ- 
μάξεται" ἢ ἐκείνῃ 45 αὐτῇ τῇ τῶν ἀρχαίων γραφῇ ἀναλ-.. 
λοιώτως ἐξενηνεγμένον. 

Ἔχϑεσις τῶν σγημάτων τῆς πολλάχις μὲν ἀναστρεφο- 
. ᾿μένης περιόδου, μηδὲ ἅπαξ δὲ χιαξζομένης.. 40 

* Ἐν μὲν e γὰρ τῷ γράψαι μηδένα εἶναι ἀτελῆ. Τοὺς 
ἔγοντας ἀφείλετο ἀτέλειαν. 

Ἔν δὲ τῷ. προσγράψαι μηδὲ τὸ λοιπὸν Y ἐξεῖναι δοῦναι 
ὑμᾶς, Τὸ δοῦναι ὑμῖν ἐξεῖναι, 

Ἔν μὲν γὰρ᾽ τῷ προσγράψαι μηδὲ τ τὸ λοιπὸν ἐξεῖ- 15 
γαι δοῦναι v ὑμᾶς ; Τὸ δοῦνας ὑμῖν ἐξεῖναι. 

om, 87 Par. 2977. λέγει καὶ ἐπὶ γραφῆς καὶ ἐπὶ οἰκοδομη- 
μάτων" τοιαύτη δὲ κἀκείνη ἢ περίοδος 3 ἥ χιαζομέγη" ὃ μὲν γὰρ Φί- 
λιππος, ὅσῳ πλείονα ὑπὲρ τὴν ἀξίαν. 38 Par. 2977, add,: ὡς 
τό" ὧν οὖν ἐκεῖνος μὲν ὀφείλει τοῖς ὑπὲρ αὑτοῦ πεπολιτευμένοις χά- 
e», ὑμῖν δὲ δέον δίκην λαβεῖν, τούτων οὐχὶ νῦν 600 τὸν καιρὸν 

τοῦ λέγειν [ΟἹ]. 11. P. 19.). 39- Ald. ὑπανοούμενον. Par. 2918. 
et 2977, μεταποιούμεγον. ᾿ 40 Par. 2977. ἐχείναις αὑταῖς ἄναλ, 
[Ald. et Par. 2977. ἀναλλοιότως]) ταῖς γραφαῖς τῶν ἀρχ. ἐξενηξ. 
ὡς »v» καὶ ὑμεῖς ἐν τὴ διδασκαλίᾳ ποιοῦμεν καὶ γράφομεν. 4 
Ἔν μὲν yáQ τῷ γράψαι sqq. usque ad ὃ μὲν “Ἑρμογένης τετραχῶς 
(exclus.) in schema redacta exhibet Par. 

Ἐν μὲν γὰρ τῷ γρά- Τοὺς ἔχοντας Ἔν δὲ τῷ προσγρά- Τὸ δοῦναι. 
yos. ψαι 

Ἔν μὲν τῷ προρ- Τὸ δοῦναι ἘΕνδὲτ τῷ γράψαι. Τοὺς ἔχοντας. 
yon. 

Ἔν μὲν γὰρ τῷ γρά-- Καὶ ἐν τῷ προσ- '"Koit τοὺς ἔχοντας, Καὶ τὸ δοῦναι. 
αι. γράψαι. 

Kai rou; ἢ ἔχοντας Kai τὸ δοῦναι. E» τῷ γράψαι, — Kol ἐγ τῷ 
. προσγράψαι, 
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Ἔν δὲ τῷ γράψαι μηδένα δἶναι ἀτελῆ, τοὺς ἔχονταρ 
ἀφείλετο τὴν ἀτέλειαν, 

Ἐν μὲν γὰρ τῷ γράψαι, μηδένα εἶναι ἀτελῆ, καὶ ἐν 
τῷ προσγράψαι μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι δοῦναι ὑμᾶς. Kok 

B τοὺς ἔχοντας ἀφείλετο τὴν ἀτέλειαν καὶ τὸ δοῦναι ὑμῖν 
ὀξεῖναιι 

Καὶ τοὺς ἔχονταρ ἀφείλετο ἀτέλειαν καὶ τὸ δοῦναι 
ὑμῖν ἐξεῖναι... | ! 

Ἔν τῷ γράψαι μηδένα εἶναι ἀτελῆ καὶ ἐν τῷ προσ- 
| 40 γράψαι μηδὲ τὸ λοιπὸν ἐξεῖναι δοῦναι ὑμᾶς. 

Ὁ μὲν οὖν. Ἑρμογένης τετραχὼς οὕτως ταύτην φησὶ 

ποικίλλεσθαι" ** ἡμεῖς δὲ καὶ ἄλλας προσεξεύρομεν τέσ- 
σαρας ἀναστρεφομένων τῶν προτέρων κατ᾿ ἀναποδι- 

ὁμὸν ἐκ τοῦ τέλους εἰς τὴν ἀρχήν. 

Τό τε γὰρ δοῦναι — Ἔν τῷ προσγράψαι — Καὶ 

τοὺς ἔχοντας -- Ἔν τῷ γράψαι. 

Τοὺς τε γὰῤ ἔχοντας Ey τῷ γράψαι -- Καὶ τὸ 

δοῦναι — Ἐν τῷ πρρσγράψαι. , 

T6 τε yag δοῦναι --- Καὶ τοὺς ἔχοντας — Ἐν τῷ 

20 προσγράψάι — Καὶ ἐν τῷ γράψαι, 

| "Ev τε γὰρ τῷ προσγράψαι . - Καὶ ἐν τῷ γράψαι — 
Καὶ τὸ δοῦναι ---- Καὶ τοὺς ἔχοντας. ι 

Ἴχϑεσις τῆς χιαξομένης περιόδου πρὸς τὸ πολλάχις 
ἀναστρέφεσθαι. . 

35 Ὁ μὲν γὰρ Φίιππος ὕσῳ πλείονα --- Τοσούτῳ ϑαυ- 
Καστότερυς. 

Ὑμεῖς δὲ ὅσον χεῖρον --- τοσούτῳ πλείονα. - 

Ὅσῳ μὲν γὰρ ὃ Φίλιππος πλείονα --- Τοσούτῳ 

πλείονα- ᾿ 

ὃ . Ὁσῳ δὲ ὑμεῖς χεῖρον ᾿ — Τοσούτῳ ϑαυμαστότερος. 

᾿ Ὑμεῖς μὲν γὰρ ὅσω χεῖρον - Τοσούτῳ πλείονα. 

48 

43 Ald. ποικίλεσϑαι. 
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Ὃ δὲ Φίλιππος ὅσῳ πλείονα — Τοσούτῳ ϑαυμα- 
στότερος. 

“Ὅσῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς χεῖρον — Τοσούτῳ ϑαυμαστότερος. 

Ὅσῳ δὲ ὁ Φίλιππος πλείονα -— Τοσούτῳ ὑμεῖς, 
πλείονα. Π 

Ὅσῳ μὲν γὰρ Φίλιππος πλείονα, ὑμεῖς δὲ χεῖρον — 
Τοσούτῳ ἐχεῖνος μὲν ϑαυμασίότερος, v ὑμεῖς δὲ πλείονα. 

Ὅσῳ μὲν γὰρ ὃ Φίλιππος πλείονα, ὑμεῖᾳ. δὲ χεῖρον 
-- Τοσούτῳ ὑ ὑμεῖς μὲν πλείονα, ἐκεῖνος δὲ ϑαυμαστότερος. 

Ὅσῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς χεῖρον, ὁ δὲ Φίλιππος ὅσῳ 10. - 
πλείονα --- Τοσούτῳ ἐχεῖνο; μὲν ϑαυμαστότερος, ὑμεῖς 
δὲ πλείονα. 

Ὅσῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς χεῖρον, ὃ δὲ Φίλιππος i ὅσῳ πλεί- 
ova — Τοσούτῳ ὑμεῖς μὲν πλείονα , ἐχεῖνος δὲ ϑαυμα- 

' στότερος. 45 
Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὑμεῖρ πλείονα --- Ὅσῳ. χεῖρον. 
Τοσούτῳ δὲ ὁ Φίλιππος ϑαυμαστότερος — - -Ὅσῳ 

σιλείονα ὑπὲρ τήν. 
Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὁ Φίλιππος ϑαυμαστότερος - 

“Ὅσῳ ὑμεῖς χεῖρον. - 
Τοσούτῳ δὲ ὑμεῖς πλείονα --- Ὅσῳ Φίλιππος πλείονα 

ὑπὲρ τήν. . 

- Tocovro μὲν γὰρ ó Φίλιππος Φαυμασεότερος, -- 
“Ὅσῳ πλείονα ὑπὲρ τήν. 

Τοσούτῳ δὲ ὑμεῖς πλείονα «-- - Ὅσῳ χεῖρον. 
Τοσούτῳ μὲν “γὰρ ὑμεῖς πλείονα --- Ὅσῳ 0 Φίλιπ- 

σὸς πλείονα ὑπὲρ τήν... 

, Τοσούτῳ δὲ ὁ Φίιππος ϑαυμαστότερος — - Ὅσῳ ὕ»- 
μεῖς χεῖρον. 

Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς πλείονα, ὁ δὲ Φίλιππος ϑαυ- 30 

μαστότερος --Ὁσῳ ὑμεῖς μὲν χεῖρον, ὁ δὲ Φίλιππος πλείονα. 
Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὃ Φίλιππος ϑαυμαστότερος, ὑμεῖς 

δὲ πλείονα, — Ὅσῳ ὑμεῖς μὲν χεῖρον, ἐχεῖνος δὲ πλείονα. 

40. 
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Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὑμεῖς πλείονα, 0 δὲ Φίλιππος ϑαυ- 

μαστότερος — Ὅσῳ 0 μὲν Φίλιππος πλείονα, ὑμεῖς, δὲ 

χεῖρον. 
Τοσούτῳ μὲν γὰρ ὁ Φίλιππος ϑαυμαστότερος , ὑμεῖς δὲ 

5 πλείονα — Ὅσῳ ἐκεῖνος πλείονα, ὑμεῖς δὲ χεῖρον. 

Περὶ πνεύματος. 

Vi τοίνυν τὸν μέλλοντα λέγειν τὰ ποῖα τῶν γοημάτων κατὰ πνεῦμα 

ἐξενεχϑήσεται * καὶ τὰ λοιπά. 

᾿Ἐπῳδῷ μετρούμενον" οἱ ἀρχαῖοι ! ἐποίουν στί- 
40 χους δύο μείζους xol ἕνα ἐλάττονα" τῶν οὖν μειζόνων τὸν 

σρότερον στροφὴν ἐχάλουν" περὶ 3 τὸν βωμὸν ἐν ταῖς £op- 
ταῖς ᾷδυντες αὐτὸν, καὶ 5 χορεύοντες᾽ τὸν δὲ δεύτερον 

ἀντίστροφον ἐναλλάξοντες τὴν γορείαν, τὸν δὲ ἐλάττονα 
ἐπῳδὸν, ἔδοντες αὐτὸν ἑστηκότες" ἐδήλου δὲ, ὥς φασιν, 

45 ἡ μὲν στροφὴ τὴν τῆς ἀνωτάτω σφαίρας κίνησιν, ἡ δὲ 
ἀντίστογος τὴν τῶν πλανωμένων" ἡ δὲ ἐπῳδὸς τὴν τῆς 
γῆς ἠρεμίαν. β΄ Περινενόηται" τουτέστι κατείλη- 

- , Φ 2 Y LÁ « , M 
πται τῇ διανοίᾳ TOU ἀκούοντος. Y- Οἱ δέ φασι xoi- 

εἰ ἄρα τὸ κόμμα ἐπῳδῷ μετρεῖται xol τὸ χῶλον ἐπῳδός 
20 ἐστι, κόμμα ἂν καὶ χῶλον εἴη τὸ αὐτό" ἀλλὰ πῤρηγου- 
᾿ μένως μέν ἐστιν εἰπεῖν, ὡς ov τῶν αὐτῶν ἐστιν ἑχατέρα 
ἡ δόξα, εἰ δὲ καὶ τῶν αὑτῶν qv, λέγοιτ᾽ ἂν κόμμα μὲν 
ἐπῳδῷ μετρούμενον, τὸ μέγιστον τῶν ἄλλων χόμμα, κῶ- 
λὸν δὲ ἑπῳδὸς εἶναι τὸ ἐλάχιστον τῶν ἄλλων χῶλον᾽ ὥστε 

4 τὸ μέγιστον κόμμα ταὐτὸν εἶναι τῷ ἐλαχίστῳ κωλῳ. 
δ΄. ̓ Ἐλέγχεται δὲ τὸ πνεῦμα" τέσσαρα xar ἀρχὰς 
ἐπηγγείλατο εἰπεῖν, τί ἐστι πρεῦμα, καὶ πόσα εἴδη αὐτοῦ, 

χαὶ πόϑεν γίνεται xal πῶς συντίϑεται" ὧν τὰ μὲν πρό- 

τερα δύο ἐδίδαξεν ἐν τῷ εἰπεῖν, πνεῦμα μὲν οὖν ἐστιν,“ 

1 Cfr. T. VII. e, — 2 Ald, παρά, Compendium scribendi πε 
quo utitur Par, eodem iure legi potest περί, ὅ καὶ ex Par. 

recepi, Ald. om, 

^ " * 
ἢ 

| 
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καὶ ἐν τῷ εἴδη δὲ πνευμάτων δύο," νυνὶ δὲ τὸ τρίτον 
λέγει. ,,εἰ γὰρ ἀποφαντικῶς 4 ἄρξῃ," φησὶ, ,τοῦ προ- 
τέρου 5 xoAov, ἀποφαντιχῶς δεῖ σὲ καὶ τὰ λοιπὰ χῶλα 
περᾶναι, ἄχρις ἂν εἰς ἕτερον βούλει πνεῦμα μεταδοῦναι" 
τότε γὰρ ὑπαλλάξεις τὸ σχῆμα“ πάντα πάλιν τὰ ἐχεί- 5 
γον κῶλα ἢ ἐρωτηματικῶς προφέρων ἢ δεικτικῶς, ἢ τι 
τῶν τοιούτων" τὸ δὲ τέταρτον ἐφεξῆς ἐρεῖ ἐν τῷ" συν- 
δεῖται δὲ τὴ πνεῦμα. & Καὶ πάσχει δέ γε" ἢ ἀντὶ 
τοῦ παάϑος' ἐμφαίνει ψυχῆς" οἷον ϑυμὸν τοῦ λέγοντος, 
ἢ λύπην ἢ τὰ τοιαῦτα" ἢ ἀντὶ τοῦ naOog ἐμποιεῖ τοῖς 10 
ἀκούουσι. ς΄. Καὶ Ὅμηρος" σὺ καλῶς τέϑεικε τὸ ὁ 
τοῦ Ὁμήρου" ὁ γὰρ Ὅμηρος πρῶτον τὴν παραβολὴν τέ- . 
ϑειχε, καὶ οὕτω τὰ πράγματα" ἴσως δ᾽ &y ἐν ἑτέρῳ τό- 
πῳ ξύρεϑείη. τι τοιοῦτον κατὰ τὸν Ὅμηρον. 

Περὶ δειλημμάτου. 45 

. Τὸ δὲ διλήμματόν ἐστι σχῆμα μὲν À yov, δριμύτητος δὲ δόξαν ἔχον 

xoi ἀλήϑειαν" καὶ τὰ λοιπά. 

4si δὲ τὰς ἐρωτήσεις" δεῖ γὰρ ἐναντίας ἀλλή- 
λαις * εἶναι xal apéaoug ἵνα, xay ϑέλῃ χὰν μὴ ϑέλῃ, 

ϑατέραν τῶν δύο ἀποχρίνηται" εἰ γὰρ εἶεν ἔμμεσοι, δια- 20 

φεύξεταί σου τὴν ἐρώτησιν τὸ μέσον ἀποκρινάμενος" 
οἷον εἰ ἐρωτήσεις, πότερον πενιχρὰν ἔγημας ἢ τῶν tU- 

δαιμόνων, ἀποχριϑήσεται, μηδ᾽ ἑτέραν ἀλλ᾽ αὐτάρχη κε-. 

χτημένην" xol μενεῖς ἀχανής" β΄ Ἤιδεις τὰ μέλλον- 
τα᾽ συνεβούλευσε Ὁ Δημοσθένης ἑλέσϑαιν τοὺς χιλίους 25 
ψεχροὺς, OV τοὺς δισχιλίους ? αἰχμαλώτους" ἀπέχτεινς 
Φίλιππος τοὺς δισχιλίους αἰχμαλώτους, καὶ χρίνεται ὑπὶ 

4 Ald. Par. ἀποφατιχῶς bh. 1]. et v. 84. scripsi ἀἄποφανγε, 5 

Par. πρώτου. 6 Ald. καί. Par.:0  — 
1 Ald. et-Par. ἀλλήλας. posui ἀλλήλαις. 2 Ex Bar. 2977, 

v. 26. Ald. γεχρός. $ Par. 2977. τριακοσίους. | 



4 — MAXIMOY TOY IL44N0Y40Y 
Αἰσχίνου Δημοσϑένης δημοσίων" χρῆται οὖν Δημοσϑέ.- 

ψης * συγγνωμονιχῷ, ὅτι ἠγνόουν τὸ μέλλον. γ΄. Ὅταν 

τῶν ἐρωτήσεων᾽ δεῖ γὰρ πρὸς ἑχατέραν τῶν Ἂ" τῆς 3 

ἐρωτήσεως ἀποκρίσεων ἕτοιμον εἶναι τὸν ἐρωτῶντα λύειν 

ὁ αὑτήν" τὸ δὲ σεσόφισται; ἀντὶ τοῦ σεσοφισμένως προ- 

ἤλϑεν" 9 ἢ ὅτι βίαιόν ἐστι. δ΄ Ὅπερ καὶ παρ᾽ ἡμῶν" 

φοῦτο ἐν τῇ διαιρέσει. τῶν στάσεων ἐξέϑετο κατὰ τὸ 

δεύτερον εἶδος τῆς ἀντιληψεωᾷ" τὸ ἀπ᾿ αὑτοῦ τὸ τοῦ πε- 

πραγμένου καὶ εἰνος ἐπισυμβεβηκότος ἑτέρου τὴν χρίσιν 

t0 ἔχον, ἐν ᾧ φησιν, ἐπὶ τίσι μὲ χρίνειβ. 

.374 ᾿ Περὶ παρηχήσεως. 

^ Παρήχησις δὲ ἐστι κάλλος ὁμοίων ὀνομάτων ἐν διαφόρῳ γνώσει ταὺ- 

10» ἠχούντων, καὶ τὰ λοιπά. . 

"Ioréov, ὅτι τὸ μὲν πείϑει τὸν Πεισίαν, ἢ καὶ τὸ 

45 οὐχ Εὐπείϑει πείϑοντο, ? κατὰ δύο λέξεις γίνονται" τὸ 

δὲ, ἤτον ὅγ᾽ ἐς πεδίον τὸ digiov ? κατὰ τρεῖς" τὸ δὲ 

τοῦ Θουκυδίδου * κατὰ τέσσαρας " τοιοῦτον δὲ καὶ τὸ 

παρὰ τῷ “Δημοσϑένει, ? ,9 ,ϑεινὸν γὰρ δἰ τοὺς ἐλξεῖν, ἂν 

ἕλωσιν, οὐκ εἰδότας ἑλόμενοι ἐλεήσετε. 

20 ᾿ : Περὶ κύκλου. 

Κύκλος ἐστὶ σχῆμα καὶ αὑτὸ ἑρμηνείας ἴδιον κάλλος ἐμπεριάχον λό- 

' yov, καὶ τὰ λοιπά. 

Κύχλος ἐστίν" ἀντὶ τοῦ κυχλικὸν σχῆμα Aoyov. 

4 δημρσϑ. Par,'297 7, om. — Post τὸ μέλλον addit: καὶ κατὰ 

διλήμματον ἐρωτᾷ τὸν «Αἰσχίνην, σὺ δὲ ἤδεις τὸ μέλλον, ἢ ovy ἤδεις 

ὡς ἑκατέραις ταῖς ἀποχρίσεσιν ἁλωσόμενον. ὅ ἐκ τῆς ex Par. 

recepi, Ald. om. 6: Sch. min. προήχϑη καὶ καλῶς καὶ ὃ 

προαγαγὼν αὐτὸ σεσοφισμένως 4ημοσϑένης ἐστὶν, καὶ διὰ τοῦτο 

καλεῖται Δημοσϑενικόν. ' 

4 Xenoph. Hellen. VII. 1, 41. Πεισίαν. Ald, Par. Πειϑίαν. 

2 Od. .2. 465. 3 Il. Z. 201. & Thuc. I, 110. τοῦτον δὲ διὰ 

. μέγεθός τὸ τοῦ ἕλους oix ἐδύναντο ἑλεῖν. 5 Vide expositionem 

T. VII. 
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xíxÀog γὰρ χυρίως Ó τῶν γεωμετρῶν" οὗτος δὲ ὡς ὅμο- 
λογούμενον ὃν περὶ λόγου λέγειν, παρῆχεν οὕτως * s. 
πεῖν, καὶ κύκλος ἁπλῶς εἴρηχεν." οὐχ ἔστε δὲ οὐδὲ ὁ τού- 
των ὁρισμὸς τέλειος" οὐδὲ γὰρ ἀντιστρέφει" οὐδὲ -γὰρ 
xol πᾶν σχῆμα ἑρμηνείας t ἴδιον χάλλος ἐμπϑριέχον Ao- ὅ 
γον χύχλος ἐστί" διὸ οὐδ᾽ οὗτος τῷ τοιούτῳ ἀρεσχόμε- 
voc ? ὁρισμῷ ἕτερον ἐν τῷ τέλει τίϑησιν, ὅς ἐστιν ἴδιος 
τοῦ 5 κύκλου: τὸ δὲ ἀφ᾽ ὧν ἂν ἄρξηταί. τις ὀνομάτων οὗ 
περὲ ὀνομάτων μόνον φησίν" ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν τοῦ 
λόγου μερῶν. EE — 10 

Περὶ ἐπιφωνήματος. 

Τὸ ἐπιφώνημα λόγος ἐστὶν ἔξωϑεν ἐπὶ τῷ πράγματι παρ᾽ ὑμῶν 
λεγόμενος" καὶ τὰ λοιπά. - 

Μέχρι γὰρ &v τις" εἰ κατὰ κῶλον, φησὶ, ποιοῖτό 5. 
τις μεμετρημένως τὴν τοῦ πράγματος διήγησιν. διατύ- δ΄ 
πωσίς ἔστι τοῦ πράγματος μόνον χαὶ προβλήματος δια- 

. σχευή᾽ εἶ δὲ παυσάμενος ἐπενέγχοι τι ἔξωϑεν τολμηρῶς, 

ὡς ἔχειν τε παράδοξον καὶ οὗ τοῖς πᾶσιν ἐγνωσμένον, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπηλλοτριωμένον τῶν ἐν τοῖς πρὸ αὐτοῦ χώ- 
λοις ῥηθέντων, ἀλλά τινα ἐπίτασιν αὐτοῦ, ἐνίοτε δὲ καὶ 20 
τὴν τῆς ἐπιτάσεως γένεσιν, ἐπιφώνημα τοῦτό ἐστιν" ovx 
ὀρϑῶς δὲ τέϑειχε τὸ τοῦ ᾿Ομήρου παράδειγμα" τὸ γὰρ 
ἐπιφώνημὰ ἐχεῖ οὐκ ἐν τῷ τέλει, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέσῳ κεῖται" 
ἔχει γὰρ οὕτω" | 

΄ Σὺν 3 δὲ νεφέεσσι κάλυψε ᾿ς 838 
Ταῖαν puov καὶ πόντον" ὁρώρει δ᾽ οὐρανόϑεν γύξ. a 
Σὺν δ᾽ εὖρός vs νότος τ᾽ ἔπεσε, ξέφυρός τε δυσαής" 

Καὶ βορέης αἰϑρηγενέτης μέγα κῦμα κυλίνδων. 

ἴσως δὲ οὐ προσέσχεν Ἑρμογένης, ἀλλ᾽ ἐπλανήϑη διὰ 

4 Par. οὗτος. 2 Par. ἄρεσκ. τῷ τοιούτῳ. ᾿ 

1 Ald. ποιεῖτο͵ — 2 Od. E, 295. --- 296. 
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τὴν ταυτότητα τοῦ ὀρώρει δ᾽ οὐρανόϑεν νύξ. εὑρίσκεται 
'y&g πολλαχοῦ παρ᾽ Ὁμήρῳ τὸ τοιοῦτον ἐπιφώνημα ἐν 
τῷ τέλει κείμενον. οἷον" | 

“Ὡς εἰπὼν 3 ovvayà νεφέλας ἐτάραξε δὲ πόντον 

δ Χερσὶ τρίαιναν ἑλὼν" πάσας δ᾽ ὑρόϑυνεν ἀέλλας. 
ΠΙαντοίων ἀνέμων" ὡρώρει δ᾽ οὐρανόϑεν νύξ. 

τΟρίξεται δὲ παρὰ τινων τὸ ἐπερώγημα καὶ λέξις ' &nixo- 
σμοῦσα᾽ οὗ γὰρ ἴση πασὼν τῶν λέξεων χρεία, ἀλλ᾽ αἱ 
uiv ὑπηρετοῦσι τοῖς πράγμασι" καὶ δι᾿ ἑαυτῶν ὡς ἐν εἰ- 

10 χόνι παριστῶσιν αὑτα᾽ αἱ δὲ ἐπικοσμοῦσαι γαργαλίζουσε 
τὴν ἀχοὴν διὰ τῆς ἡδύυτητος ἐπεοισάγουσαι. χαέ τε περισ- 
σότερον τῶν προλεχϑέντων. καὶ χαλλωπισμὸν τοῦ λόγου" 
dni τέλει δὲ τίϑενται, 5 conso καὶ ἡ ca iy τοῖς τῶν. ἱμα- 
τίων ἄχροις, ἵνα μὴ βραχεῖαι οὖσαι, ἂν ἐν τῷ μεταξὺ τε- 

15 ϑώσιν, ὑπὸ τοῦ πλήϑους τῶν λεγομένων συγχρύπτοιντο 
ὡς καὶ τόδε τὸ “θΟμηριχόν" 

*Ex καπνοῦ κατέϑηκ᾽ ἴ ἐπεὶ οὐκ ἔτι τοῖοι» doxes 
Οἷα πάρος 9 Τροίηνδε κιὼν κατέλειπεν ᾿Οδυσσεύς" 

Πρὸς 9 δ᾽ ἔτι καὶ τόδε μεῖζον ἐπὶ φρεσὶν ἔμβαλε. δαίμων" 
40 Μήπως οἰνωθέντες ἔριν στήσαντες ἐν ὑμῖν 

"ἀλλήλους τρώσητε. ἴθ. 

εἶτα τὸ ἐπιφώνημα" 

Αὐτὸς γὰρ ἐφέλκεται ἄνδρα σίδηρος * 

τινὲς δὲ καὶ τὴν γνώμην ἐπιφώνημα γίνεσϑαΐ φασιν. 
25 ἀλλὰ τὸ ἐπιφώνημα δεῖ τελευταῖον ἀεὶ τίϑεσϑαι" ἡ δὲ 

- γνώμῃ πολλάχις πρρτασσομένη ἐλέγχεται μὴ εἶναι, μηδὲ 

ἐοιχέναι ἐπιφωνήματι. 

'5 Od. E. 201 - 394. 4 Ald. ὀρώρε: 6 Par. λέξεις. 
6 Ald, τεϑέντα. Par. τίϑενται. 7 Ald. τέϑεικ΄. Par. et T. VII. 
τατέϑηκεν. Od. T. 7. 8 Ald. Par. et T. VII. τὰ πάρος [ÀAld. 
πάρως) Τροίην δὲ x. κάλλιπεν ^O. ὥλλο δὲ μεῖζον ἐπὶ qo. — 9 Od. 
T. 10 — ἐ4. 40 Ald. Per. τρώσοιτε. T. VII. τρώσητε" μέχρι 
τούτου 3) διατύπωσις. 
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Isi τροπῆς. rs 

Συντελικὰ τῆς τροπή ᾽ τουτέστι συντελεστικχὰ, 
ἁρμόδια. Τὸ δὲ μεϑύει 53 ἐπιφωνηματικῶς εἴρηται. 

Περὶ σεμνοῦ λόγου. 

Σεμνὸν δὲ εἴ τί πού ἐστιν ἐν τοῖς οὖσι, καὶ τὰ λοιπά. 

Ὁ μὲν δὴ μέγας" ὅμοια καὶ ταῦτα τὰ Ὁμήρου ἔπη" 
*H καὶ κυανέῃσιν * ἐπ᾿ δῳρύῦσι νεῦσε Κρονίων. 
᾿᾿άμβρόσιαι δ᾽ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος. 

Ἀρατὸς ἀπ᾿ ἀϑανάτοιο, μέγαν δ᾽ ἐλέλιξεν 9 ̓Ολυμπον. 

xal 

Zu δ᾽ ὄπιϑεν, ξανϑῆς δὲ κόμης Da? Πηλείωνα, 

' Οἷἵφ φαινομένη, τῶν δ᾽. ἄλλων οὔτις δρᾶτο. * 

"Ἔκλαγξαν 5 δ᾽ ἄρ᾽ Oicrol ἐπ᾿ ὥμων χωομένγοιο, 
Αὐτοῦ κινηϑέντος, 6 δ᾽ sie νυκτὶ ἐοικώς. 

καὶ 

—* 5 χυδείδη καὶ χάξεο, μηδὲ ϑεοῖσιν. 

σ᾽ ἔϑελε φρονέειν, ἐπεὶ οὔποτε φῦλον ὁμοῖον 

ἀθανάτων τὸ ϑεῶν χαμαὶ ἐρχομένων τ᾽ ἀνθρώπω». 

8. Ἢ πολλάκις οὐδὲ λέγεται" ὅτι μὲν ov λέγεται, 
ἀληϑὲς, καὶ δεῖ γίνεσθαι οὕτως" ὃ ys μὴν Ὅμηρος, οὐχ 
ὡς οὗτος φησὶν, ἐποίησεν, 7 ἀλλὰ καὶ τὸ ἔργον ἐδήλω- 
σεν, ἔχει γὰρ ὧδε" ὃ | 

"fuge δὲ καρϑενικὴν ζώνην», κατὰ δ᾽ ὕπνον ἔχευεν. 

«Αὐτὰρ ἐπεὶ 9 ῥ᾽ ἐτέλεσσε ϑεὸς φιλοτήσια ἔργα," 
"E» τ᾽ 19 doa ob φῦ χειρὶ, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἐκ τ᾿ ὀνόμαζε. Τὶ 

11 Ald. caput hoc omittit: "in Par. pauca haec δχβίδηξι 
12 Phil.I. p.54. 4 Ald. κχυαρέοισιν — xsvoe, Par. κυανέῃη- 
σιν, ]l. 4. 528. — 2 Ald. ἐγέλιξεν. 5 Ald, Par. δὲ ἕλε κῶς 
unc. Yl. 4. 197, 4 Ald. oU τι δρᾶτος. 5 Il. 4. 46. 6 
Il E. 4106. 7 Ald. οὗτος ἔφη ἐποί σεν, — 8 Od. 4. 245.- 9 

Ald. et Par. éz&g^. 410 Ald. 9^. 41 Ald, ὠνόμαζε. 
Rhetor. V. ? 

5 
375 

10 

15 

20 

" 
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xci μετὰ πολλὰ 1: ἐπάγει τὸ, 

40 

45 

20 

ἢ δ᾽ ὑποκυσσαμένη. 

Περὶ κακοζήλου. 

τὸ δὲ κακόζηλον γίνεται ἢ κατὰ τὸ ἀδύνατον ἢ κατὰ τὸ ἀνακχόλου- 

Oo», καὶ τὰ λοιπα. 

Γίνεται τὸ xoxóLgAov χατὰ τὸ ἀδύνατον, οἷον" 
Zug»! χρυσείην ἐξ οὐρανόϑεν κρεμάσαντες, 

Πάντες δ᾽ 3 ^ ἐξ ξάπτεσθϑε ϑεοί" 

ἄχρι τοῦ 
Αὐτῇ κεν. γαίη ἐρύσαιμ᾽, αὐτῇ τε θαλάσσῃ " 

Κατὰ τὸ ἀναχόλουϑον᾽ olov ix τοῦ xàt& τὴν Δάφνην 
πλάσματος, ὡς ἡ γῆ τὴν κόρην χρύψασα φυτὸν ἀνέδω- 
xtv ὁμώνυμον" ἀναχόλουθϑον. γὰρ tQ? λυπεῖν ἐϑέλεεν τὸ 
βούλεσϑαι ϑεραπεύειν. κατὰ τὸ αἰσχρόν. οἷον" 

Ἦ ῥα καὶ ἀγκὰς ἔμαρπτε Ἀρόνου παῖς ἣν παράκοιτιν. 

χατὰ τὸ ἀσεβὲς, οἷον" 

Ζεῦ πάτερ, οὔ τις σοῖο 5 Day ὀλοώτερος ἄλλος" 

͵ 

χατὰ τὸ ἄδιχον, οἷον" 

"Eyo 6 δὲ x' ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον 

“ «Αὐτὸς ἰὼν χλισίηνδε, τὸ σὸν γέρας. 

χατὰ τὸ τῇ φύσει πολέμιον, ὡς ἐὰν λέγωμεν τὴν δάφνην 
φυγοῦσαν ᾿Απύόλλωνα ὑπὸ τὴν μητέρα γῆν ἢ τὸν πατέρα 
"laówva διαιτᾶσθαι" φύσει γὰρ ζώοις ἡ τοιαύτη δίαιτα 

πολεμία χαὶ ἀναιρετιχή. β΄, Ev τῇ προδιορϑώσει 
45 μόνῃ" ἔστι xol ἄλλη προδιόρϑωσις" ἐὰν εἴπω μή μοι 

* , c , . 0 3» , 3 - 1 4 — 
ἀπιστήσῃς λέγοντι". ἢ & μοε διδως εἰπεῖν xoi τα τοιαῦ- 

τα ὁμοίως ἔστι xài ἄλλη ἐπιδιόρϑωσις" οἷον ἐάν τι τῶν 

μὴ δεόντων εἰπὼν χαταφύγῃς ἐχομένως ? εἰς συγγνώμην, 

12 v. 253, 4 Tl. 0. 19. 2 à" Ald, Per. om. 
δ Ald, τὸ λυπεῖν (9. τῷ βούλ. Par. τῷ λυπεν 4d. τὸ βούλ. 
4 Il. 43. 546. — 5 Ald. Par..ovtos σοῖος. 11l.1.565. 6 1]. 4. 

184, .7 T. VH. éyrecutrog. 
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ὡς δι’ ὀργὴν εἰρηκὼς ἢ λύπην ἢ Qao» δ ἢ ἡδονήν". ἢ 
iav? αἰτίαν προβάλῃ, ὅτι διὰ τόδε εἶπον ἢ τόδε. 15 

Περὶ τῶν ἐσχηματισμένων προβλημάτων. 

Ter» ἐσχηματισμένων προβλημάτων tà μέν ἐστι κατὰ τὸ ἐναντίον, 

καὶ τὰ λοιπά. . 5 

H μέντοι para siga aig" 1 ἡ αὐτὴ μεταχείρισιρ 
ἐπ᾿ ἀμφοῖν τῷ ἐναντίῳ καὶ πλαγίῳ" ποία αὕτη; ἡ ὑπο- 

φορὰ, ÓV ἧς ἐγγίνεται. τὸ εἰδέναι μελετῶν ἄμφω" αἱ δὲ 

ὑποφοραὶ μελετῶνται ἐσχυρῶς, καὶ τὴν ἰσχὺν ὁ. ῥήτωρ ἐν 

ταύταις μᾶλλον͵ ἐπιδείχνυται ἢ ἐν τῷ δοχοῦντι εἰσάγε- 10 
σϑα;. τὴν μὲν γὰρ εἰσαγωγὴν ὃ ὑπὲρ τοῦ Περικλέους 
λέγων ὀφείλει ποιεῖν ἀσϑενῆ, τὴν ὅτι δεῖ ὑπακοῦσαι xol 

δοῦναι αὐτὸν “ακχεδαιμονίοις" τὴν δὲ ὑποφορὰν , δίτουν 
τὸν ἀπὸ τῶν ἐχϑρῶν λόγον, ἐσγυρὰν κατασχευάξεσϑαι ? 
παντὶ τρύπῳ, ἐσιχειρήμασιν, ἐργασίαις, ἐνθυμήμασιν, 15 
ἐπενϑυμήμασιν, πλαστοῖς, xol εἰπεῖν ἐν τῇ ὑποφορᾷ τῶν 

ἐχ ϑρὼν, πάντα τὰ εἴργοντα δοϑῆναι Περικλέα «“Ταχεδαι- 

μονίοις, ὅσα δηλαδὴ ἢ ἐχεῖνος αὑτὸς οἰχείῳ προσώπῳ ϑέ- 

λων λέγειν εἶπεν ἂν ὑπὲρ 3 ἑἀυτοῦ, ij ἕτερος ὑπὲρ αὐτοῦ 
λέγων. τοῦτο γὰρ μηχανᾶται, ἵνα αὐτὸς μὲν οἰκείῳ προ- 10 - 
σώπῳ λέγῃ, δεῖ ἀπιέναι με, συνιστᾷ δὲ ἀλλοτρίῳ 4 προ- 

σώπῳ, ἤγουν * ὑποφορᾷ, τὸ μὴ δεῖν ἀπιέναι. 5 Δεῖ δὲ 
τὰς χατασχευὰς σαϑρὰς ποιεῖν ὡς δέχεσθαι. ὑποφορὰς 

xai ἀντιϑέσεις" ἐπεὶ εἰ ἰσχυρὰς ποιήσω, πρόδηλον 7 ὡς 

8 ἢ ἔλεον T. VII. om. 9 Ald. ἂν αἰτίαν προβάλλη [sic]. 
Par. ἐὰν ἃ. προβάλῃ. 410 Ald. τότε. 

1 Ald, Par. h. 1. et paullo post μεταχείρησις, ser. μεταχείρισις, ut 
infra et T, VII scribitur. Vide p. 565. — v.12. δεῖ Ald.om. 2 Par. 

*t T. VIL xaruoxeváco:, ὅ ὑπέρ éavrov ἢ ἕτερος T. VII. om. 
4 T. VII. ἄλλῳ. — 5 Ald. ec. 6 T. VIL add.: ὃ τῆς κατα" 

σχευῆς ἐστι λόγος ἐμὸς, ἣ δὲ ὑποφορὰ τοῦ ἀντιδίκου" ὀφείλω οὖν 

σαϑρὰς κατασκ. ποιεῖν ἐνδέχεσϑα. 7 T. VII. προδήλως on. 

͵ 28... — 
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σπεύδω πείϑειν," καὶ οὐχὶ σχήματι τοῦτο ποιεῖν. 8 d£. 

dei δὲ μεταχειρίσεωφ" εἰ γὰρ ἐν ταῖς ἐμφάσεσι γυ- 

376 μνοὺς εἰσάγοιμεν τοὺς λόγους, εἰς ὀργὴν χινήσομεν tois 

ἀκροατάς" xal οὐχέτε προσέξουσιν ἡμῖν τὸν νοῦν. Δεῖ 
5 δὲ ἐν τοῖς τοιούτοις" ἀνεύϑυνον TQ σὸν, ἀντὶ fot 

συγγενιχόν" ὑπεύϑυνον ἀντὶ τοῦ σπερματικοῦ, 0 xoi ση- 

μαίνεται νῦν xaT ἔμφασιν. τὸ γὰρ σὸν χαὶ τὸ συγγενε- 

τὸν σημαΐνει ? xoi τὸ σπερματιχόν. Εἴ ἔρηται ὅπου. 
e 3 ^ - , 

εἴρηται, φησὶ, παρ ἐμοῦ ἐν τῇ μελέτῃ οὕτως. - 

(9 Περὶ τῶν συγχριτιχῶν προβλημάτων. 

Τὰ συγκριτικὰ προβλήματα εἰ μὲν στοχασμῷ περιπέσοι ἢ ὅρῳ ᾧς- 
δίων ἔχει χαὶ τὴν διαίρεσιν, καὶ τὰ λοιπά. 

Συγκριτικά εἰσι προβλήματα ἐν μὲν στοχασμῷ οἱ 

διπλοῖ τέλειοι ἢ * xol ἀτελεῖς ἐχ μόνων προσώπων. ἐν 
15 δὲ ὅροις ὁμοίως οἱ διπλοῖ, ὡς ἐπὶ τοῦ ῥήτορος, καὶ τοῦ 

δορυφόρου, τοῦ μὲν λόγους εἰπόντος χατὰ τυράννου, τοῦ 
δὲ ἀχούσαντος καὶ ἀποκτείναντος αὐτὸν, xci ἀμφισβη- 
τούντων περὶ τοῦ γέρωρ" ἑκάτερος γὰρ ἑαυτὸν μὲν τυ- 
gavvoxróyov κατασχευάσει εἶναι" τὸν δὲ ἕτερον μὴ εἶναι. 

20 β. χρησόμεϑα δέ" μελετητιχὰς ἐφόδους τὰς ἐργασίας 
! οἶμαι καὶ τὰ ἐνθυμήματα καὶ τὰ ἄλλα καλδῖν᾽ τῶν ? δὲ 

ἀπό τε τῶν πρὸ τοῦ πράγματος καὶ ἀπὸ τῶν μετὰ τὸ 
πρᾶγμα συμβαινόντων. 

8 T. VII. ποιεῖν. Ald. ποιῶ. . 9 Ald. σημαΐνη. 
1 Ald. εἰ. Par. 5j. — v. 16. Ald. λόγου. et v. 19. τῶ» δέ. 

3 τῶν δὲ Par. om. 

-— 
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Τὸν πολιτικὸν ? λόγον δεῖ καὶ τὸ μὴ ἀδύνατον ἔχειν, 
τουτέστε τὸ δυνάμενον ? πεῖσαι, καὶ τὸ ἡδύ. τὰ μὲν οὖν 
δυνατὸν ix τῆς γνώσεως 4 τῶν κεφαλαίων τῶν xad" ixa-- 
στην στάσιν γίνεται," περὶ ὧν ἐδίδαξεν * “Ἑρμογένης iv 5 
τῇ περὶ τῶν στάσεων πραγματείᾳ" 7 ὁ γὰρ τὰ κεφάλαια 
μαϑὼν οἷδε δή που καὶ ἐνθυμηθῆναι" ὁδηγεῖ γὰρ ἡμᾶς 
ἐπὶ τὴν τῶν ἐνθυμημάτων εὕρεσιν τὰ κεφαάλαια,8 ἃ, xal 
βιάζεται τὴν τοῦ ἀχροατοῦ διάνοιαν, καὶ ἀναγχάξει πεί- 
ϑεσθαι" τό δὲγε ἡδὺ dx τῆς ποικιλίας τῶν σχημάτων 10 

4 Exstant haec Prolegomepa in codicibus voluminis VII, 

in Vindobon. XV]JII., qui alias scholiis caret. In cod. Ambros. 

Q. 27. manu recentiori negligenter ad marginem adjecta sunt. 

Eadem Ioannes Siceliota commentario suo inseruit. Recensio 

horum codd, discrepatab Aldo. 2. Ald. πολετικῶν. tum Vind. Si- 

cel. Ambr. τὸ δυνατόν, 58. Sicel. τὸ πεῖσαι δυνάμενον. 4 Sicel. γνώ- 

σεως. Ald. et codd. reliqui γνώμης. 5 Vind. Sicel. et Ambr. 7ivopé- 

yu». 6 Vind.zuü4co Eguoy. 7 Post πράγματείᾳ in Sicel, inseri- 

tur: περιγένετα. 8. Sequitur in Vind. Sicel, Ambr.: og é 

τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Ολυνϑιακῶν τὸ συμφέρον χεφάλαιον ἐργασάμενος 

[Sicel. et Ambr. ἐργαζόμενος] ὃ Δημοσϑένης ἐνθυμήματα εἷρε πεῖ-. 
σα: δυνάμενα [Sicel. δυνατὰ] τὸν ἀκροατὴν, συμμαχῆσαι ᾽Ολυνϑίοις. 
Τὸ μὲν γὰρ [ Vind. γὰρ om.] συμφέρον ἐστὴν ἐχεῖ κεφάλαιον, ὅτι 

συμφέρει ᾿Αϑηναΐοις 3 συμμαχία [ Vind, Ambr. yavpogia τὰ δὲ 

ἐνθυμήματα, ἃ ὕτι ᾿Ολυνθίων σωζομένων: μακρὰν ἡμῶν ἀπέσται δ᾽ πό- 

Àruog* εἰ δὲ ᾿Ολυνθίους Φίλιππος λάβοι (Sicel. Ambr. λάβῃ ἥξει 

ϑάτεον εἰς [Sic. ἐφ᾽) ἡμᾶς, ὅτι οὗ τοσαῦτα δϑαπανήσομεν ἔξω τῆς 

χώρας αὐτῷ πολεμοῦντες [Sicel. Ambr. πολεμ. αὐτῷ 1 ὅσα εἰς τὴν 
᾿Δττικὴν ἐλϑόντος Φιλίππου" ἔλθοι δ᾽ ἂν, εἰ Ὄλυνϑον λήψεται. 

Βιάξεται τοΐνυν τὴν τοῦ ἀκροατοῦ διάνοιαν τὸ ἐνθύμημα καὶ ἄναγ- 

Xt πείϑεσϑαι, διὸ καὶ τὸ δυνατὸν ἔφαμεν ἐκ τῶν κεφαλαίων yl- 

γεσϑαι, δι᾽ ὧν τὰ ἐνθυμήματα προργίνεται καὶ εὑρίσκεται * τὸ δέ. 

yt ἡδὺ x. τ. λ. 
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καὶ τῆς τῶν ἰδεῶν γνώσεως ἐργαζόμεϑα. σχληρὸς. μὲν 

γὰρ καὶ προσχορῆς 0 μονοειδὴς λόγος" ἡδὺς δὲ xoi πιϑα- 

νώτατος ὃ ποίκίλος xol πολυσχημάτιστος. μεταβολὴ γὰρ 

πάντων ἡδὺ," ὡς φησιν *? Εὐριπίδης" ἐν τούτῳ 1" οὖν 
ἡμᾶς τῷ βιβλίῳ ὁ 0 Ἑρμογένης διδάσχει, - πῶς δεῖ καλλωπί- 

ξεν καὶ ἡδύνειν τὰ τε εὑρεθέντα, ἐνθυμήματα 15 χαὶ τὴν 

φρασιν. λέχρηται δὲ προοιμίῳ, ἐν ᾧ δείχνυσιν ὅτι dvay- 
καία 13 ἡ τῶν ἰδεῶν γνῶσις TO ὑήτορι, ἂν τε λέγειν ἂν 
τε xpivav τὰ τῶν ἄλλων ϑέλῃ" 14 χἂν γὰρ εὐφυὴς ἢ, 15 
οὐδὲν ὄφελος ἐντεῦϑεν, I6 ἐὰν μὴ προσῇ τὰ τῆς τέχνης, 
δι᾽ ἧς ὀρϑῶς ἂν καὶ τοὺς ἀρχαίους ξηλώσωμεν. 17 

- Ὅτι περὶ xa Dole ἰδέας γέγραπται τὸ σύγγραμμα, 

οὗ περὶ d Πλατωνικῆς ἢ 7 Δημοσϑενικῆς᾽ 

15 

Ὅτι διὰ τῶν τοῦ Δημοσϑένους λόγων περὶ πάσης 
ἰδέας διδάσχει" οὗτος γὰρ ποιχίλος μάλιστα, ὁ 3 ῥήτωρ. 

Ὅτι δυσχερὲς τὴν μίξιν τῶν ἐδεῶν εὑρεῖν καὶ εὑρόν- 
τα φράσαι. 

Ὅτι οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ χαϑῆκεν ἑαυτὸν εἰς τὴν 
περὶ τῶν καϑολικῶν ἐδεῶν πραγματείαν. ?? 

9 T. VII. γλυχύτατον, «Εὐρυπτίδης φησὶ, τοῦτο οὖν τὸ ἐδὺ, ἐν 

τούτῳ x. το 3. 410 Vind. κατὰ τὸν Εὐριπίδην. In Ambr. pri- 
mum fuit: γλυκύτατον Εὐριπίδην, tum correctum: γλυκὺ κατὰ 
τὸν Εὐριπίδην (Orest. 254.). 11 Vind. Sicel. Ambr. rovro οὖν 

. τὸ ἡδὺ ἐν τούτῳ ἡμᾶς, 12 Sicel. γοήματα xal ἐνθιυμ, 15 
Vind. Ambr. ἀναγκαία τῷ ῥήτορι. 11 Par. T. VII. Vind. Si- 
eel. Ambr. ἐθέλῃ. 45 Vind. Ambr. ἧς. . 16 Vind, Ambr, 
Sicel, ἔνταυϑα, 17 Ald. Vind. ξηλώσομεν. Àmbr. Sicel. Par. 
ξηλώσωμεν. 18 Sicel. οὐ γὰρ Δημοσϑ. 5 Πλατωνικῆς, etiam 
Vind. Àmbr. et T. VII. δημοσϑ. ἢ Πλάτων. 19 ὃ Vind, 
Ámbr. om. 20 Sequitur in Vind. Ambr. Sicel. Ὅτι ἑπτά εἰ- 
σιν ἰδέαι; αἷ τὸν “4ημοσϑενιχὸν λόγον ποιοῖσαι, ὧν at μὲν -γενικαΐ 

εἶσιν, αἷ δὲ εἰδικαὶ, ἐξ ὧν ἅπας γίνεται λόγος. [ἐξ ὧν ἅπας γίνεταε 

λόγος Vind. et Àmbr. non habent: contra sequentibus praefi- 
gunt: 'Ex τίνων τὸ ἅπας yiverat λόγος" on ἐξ i] "Qr. ἐξ dyvolag 
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Ὅτι ἑπτά εἰσιν αἱ ἰδέαε αἱ γενικώταται, σαφήνεια; 
μέγεϑος, κάλλος, γοργότης, ἦϑορ, ἀλήϑειᾳ, δεινότης. 

τούτων αἱ μὲν τέσσαρες μένουσιν ἀδιαίρετοι, χάλλος, γορ- t6 

γύτης, ἀλήϑεια, duvorug* αἱ δὲ λοιπαὶ τρεῖς διαιροῦνται 
εἰς ἑτέρας δώδεχα" ἡ μὲν σαφήνεια εἰς καϑαρότητα καὶ ὅ 

εὐκρίνειαν" τὸ δὲ μέγεϑος εἰς σεμνότητα, τραχύτητα, σφο- 
δρότητα, λαμπρότητα, ἀχμὴν καὶ περιβολήν'". τὸ δὲ ἦϑος 
εἰς ἀφέλειαν, γλυχύτητα , δριμύτητα, καὶ ἐπιξίκδιαν καὶ 

βαρύτητα, ὡς εἶναι τὰς ?! πάσας σὺν ταῖς ἀδιαιρέτοις 

τέσσαρσιν ἐννέα ἐπὶ δέχα. 33 íxuctg δὲ τούτων διαιρεῖ- 10 
ται εἰς ὀχτὼ, ἔννοιαν, μέϑοδον, λέξιν, σχῆμα,, κῶλον, 

συνθήκην, ἀνάπαυσιν καὶ ῥυϑμόν. 

ἙΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡῚ I4dEQN ΤΟΜΟΣ ΠΡΩ͂ΤΟΣ. 

Εἴπερ ullo τι τῷ ῥήτορι καὶ τὰς ἰδέας οἶμαι τοῦ λόγου τῶν ἀναγ- 
καιοτάτων εἶναι γινώσκειν, καὶ τὰ "λοιπά. ' 45 

Εἴπερ ἄλλο τι" τὸ χρήσιμον iy πρώτοις τοῦ βι- 377 

βλίου διὰ πολλῶν ἀποδείκνυσιν, ὡς ἐξ αὐτοῦ πάρεστι 

γνῶναι" ἱστέον δὲ, ὡς ἰδέα ἐστὶ ποιότης λόγου τοῖς ὑπο- 

μεϑόδου, λέξεως, σχήματος, κώλων, συγϑέσεως [Sicel. κώλων, συν- 

ϑήκης ἀναπαύσεως καὶ [ Vind. Ambr. καὶ om.] ἑκάστη συμπλη- 

ροῦται τῶν ἰδεῶν, [ἑκάστη συμπὶ. τῶν ἰδεῶν Vind. Anbr. non ha- 

hent] Τίς ἢ δύναμις τῶν ποιούντων τὰ εἴδη τοῦ λόγου. "Eni τού- 

τοις ἀνακεφαλαιωσάμενος περὶ πάσης ἰδέας διδάσκει, καὶ πρῶτόν yt 

περὶ σαφηνείας. [Sicel. et Ambr. pergunt: ᾿Ιδέαι εἰσὶν ἑπτὰ σαφη-. 

γείας " μέγεθος, κάλλος, γοργότης, ἦϑος, ἀλήϑεια, δεινότης" τούτων | 

γενικαὶ τρεῖς, σαφήνεια, μέγεϑος, ἦϑος, αἷ «δὲ λοιπαὶ τέσσαρες εἰδι- 

καὶ καὶ ἄτομοι αἵδε κάλλος; γοργότης, ἀλήϑεια, δεινότης. Finit 

in his Siceliota: in Ambros. scquitur: εἰς τρία διαιρεῖται 30, πα- 

er βιβλίον, εἰς τὴν διδασχαλίαν αὐτῶν τῶν ἰδεῶν, εἰς τὴν μέξιν αὖ- 

τῶν καὶ περὶ χαρακτήρων διαφόρων εὑρισμένων ἐν τοῖς παλαιοῖς eto.] 

Vindob. addit: Τὰ κεφάλαια τοῦ πρώτου f. sequitur schema ge- 

Acalogicum. 21 τὰς Ald. om, est jn Par. 122 Ald. ἑπφω- 

κώδεχα, "Par. 9. ἐπὶ δέκα. J 
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aetu£voig ἁρμόδιος * προσώποις τε xal πράγμασι xara τε 
ἔννοιαν καὶ λέξιν, καὶ τὴν ὅλην τῆς ἀρμονίαρ χαταπλοχήν. 
B. Καλῶν τε καὶ γενναίων" ^. ἀντὶ τοῦ μὴ γχαμαε- 

. ζήλων, μηδὲ εἰκῆ Gvyxeiuévoy xoi εὐχαταφρονήτων «᾿ γ΄. 
δ᾽ Ἢ. yag τοι μίμησις" Διονύσιος μὲν τὴν μίμησιν 
οὕτως ὁρίζεται" μίμησίς ἔστιν “ἐνέργεια διὰ τῶν ϑεωρη- 
μάτων ἐχματτομένη τὸ παράδειγμα" οἱ δὲ μεταγενέστε- 
θοι οὕτω" λόγος ἢ πρᾶξις. ὁμοίωσιν εὖ ἔχουσαν τοῦ πα-- 
θαδείγμωτος περιέχουσα " ζῆλος δέ ἐστὶν ἐνέργεια ψυχῆς 

40 πρὸς ϑαῦμα τοῦ δοχοῦντος εἶνανι χαλοῦ κινουμένη. δ΄. 
Τοὐναντίον γάρ" ^ ὁ μὲν γὰρ μὴ ὀξὺς τὴν φύσιν 
ἀγαπᾷ κατὰ τὸν Ὁμηριχὸν ᾿Ὀδυσσέᾳ 5 ἀτρέμας ἦσϑαι 
καὶ ἄλλων μῦϑον ἀκούειν. ὁ δὲ τῷ τάχει τῆς φύσεως 
πεποιϑὼς xol μόνην αὐτὴν πρὸς ἕκαστα τῶν ἐγχειρουμέ- 

15 yov ἀποχρὴν οἰόμενος τόν τε παρὰ τῆς τέχνης χαλινὸν 
οὐκ ἀνεχόμενος χαταγέλαστος πολλαχῆ τοῖς ἐπιστήμοσε 

φαίνεται. xol τοιοῦτος οἷος ἵππος ταχὺς ἄνευ TOU διοι- 
᾿κοῦντος ἀτάκτως φερόμενος, ὃς ϑεῖ μὲν ταχέως, ἀλλὰ 

σφαλερῶς" xoi τὴν μέσην ἀφεὶς ὁδὸν καὶ τετριμμένην 
30 εἰς ἄβατους καὶ κρημνώδεις τόπους ἀφίησιν. & Καὶ Q«- 

τιστον μὲν γαρ᾽ * ἀρχὴ yag olovel xal χρηπὶς καὶ 

χρηστὸν ὄργανον ψυχῆς 7 πρὸς τὰ βέλτιστα χωρεῖν ἐπει-- 
γομένης δεξιὰ φύσις. διὸ καὶ Hivbagóg φησι" 

τὸ 8 δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν. 

35 ὁ δέ γε Ἐπίκουρος" iv τῷ περὶ ῥητορικῆς αὐϑαδέστερον, 
οἶμαι, λέγων φησὶν αὐτὸς μόνος εὑρηκέναι τέχνην πολιτι- 
χῶὼν λόγων" τοὺς δὲ ἄλλους to ἀποσχοραχίζων 1! ῥητορας 

. 4 Ald, δἀρμοδίως. Par. ἁρμόδιος. ^ 2 Cfr. T. VILs. 3 

T. VII. s. 4 Eadem sunt in Ven., cfr. T. VII. 9. 5 1]. 

B.200, 8. T. VII. . 7 T. VII. ψυχή. Ald. Par, ψυχῆς - 

ἐπειγομένη, scr. ἐπειγομένης. Par. 2916. Mon. 8. ἐπαγομένη. Par. 

2977. ἐπειγομένη, 8. Mon. 8. Par. 2977. 2916. τῷ δ᾽ εὐφυᾶ. Ol. 

IX, 181. 9 Mon. 8. "Eníxgarog. 410 Ald, Par, 2918, 2977, 

- 
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ἑαυτῷ πὼς μαχόμενα λέγει" φύσις γάρ ἔστιν 9 κατορ- 

ϑοῦσα λόγους, τέχνη δὲ οὐδεμία. e. JI λεῖον 12 γὰρ 

ἄν" τὸ μὲν γὰρ λέγειν ἡ φύσιρ᾽ τὸ δὲ εὖ ἡ περὶ τὰς 
ἰδέας δίδωσι τέχνη. ζ΄. ᾿4λλ᾽ 0 ye μαϑητὸν ἐστιν" 
ἡ μὲν γὰρ φύσις τῶν οὐκ ἐφ᾽ ἡμῖν ἐστιν. οὐδεὶς γὰρ δ 
ἑκὼν ἢ νωϑὴς 5 ὀξὺς τίκτεται" τὸ δὲ τῇ μιμήσει ἑαυτὸν 
ἐπιδοῦνας τῆς ἡμῶν προαιρέσεώς ἐστιν. m Ἐπεὶ μηδὲ 

ἄλλο τι. 13 Πλάτων τὸ γάρ φησι" 14 
Τῶν γὰρ πόνων πωλοῦσιν ἡμῖν oí ϑεοὶ 
τἀγαϑά * 1 

xal Σοφοχλῆς" 16 
Πόνος γὰρ, ὡς λέγουσιν, εὐκλείας. πάτηρ" 

χαὶ ὁ ἐν Μιλήτῳ ϑεός " *7 
Οὐδὲν ἄνευ καμάτου πέλε, ἀνδράσιν εὐπετὲς ἔργον" 

χαὶ πάλιν. aL 
Πάντα πόνος τεύχει ϑνητοῖς 18 μελέτη τε βροτείη. 45 

ϑ'. Kal ξώοις λογικοῖς" εἰ γὰρ ἐν ϑνητοῖς τοῦτο 
μόνον λογιχὸν, εἰκότως αὑτῷ καὶ ἡ. τοῦ λόγου ἄσκησις 
πάντων ἐστὶν ἁρμοδιωτέρα. ἕχαστον γὰρ κατὰ φύσιν 
πρὸς τὴν οἰχείαν ἐπείγεται σωτηρίαν. σώξει δὲ ἕχαστρν 
ἡ τελειότης" ἑκάστου δὲ ἀνθρώπου τελειότης Ó λόγος. 30 

40 

Mon.8. ἀλόγους. "Ven. Par.2916. ἄλλους. 11 Mon. 8. ἀπο- 

σκληροσαρκίζων. 412 Par. πλεῖον. 45 T. VILiÀ. 44 T. 
VII. φησιν. -- Quem versum noster Platoni, Comico sc., tri- 

buit, eum Xenoph. Mem. 11, 1. 20. Epicharmi esse dicit, cfr, 

Ruhnk. annot. ad h. 1. p. 301, ed. Schneid. 15 Par. τἀγαϑά, 

Ald, τὰ ἀγαϑα, 16 Ex Eurip. Licymnio versum hunc affert 

Stob. Tit. 29, 7. 17 Ven. ἐν Mito ὃ ϑεός. Versus hic 

inter Milesii Phocylidis sententias v. 151. legitur, unde corru- 

ptelam suspicatur Ruhnk. 1.1. — 18 Ald. τεύχει δὲ βροτοῖς ps 

λέτη δέ, Par.2977.2916. Mon. 8. βροτοῖς sine 0s. Ven. ϑνητοῖς. 

omnes re, ' Árchilooho versum hunc tribuit Jo. Sicel. litt. εδ. 

πάντα ; γὰρ πόνος τεύχει ϑνητοῖς, κατ᾽ "Ἵρχίλοχον, μελέτη τ᾽ ἀρίστη, 

unde a Ruhnkenio ad Xen. Mem. II, 1. 20. a. Gaisfordio inter 

Archilochi fragmenta nr. LXXXVII. relatus est. 
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Μμέώλλων δὲ ἐπ᾿ αὐτὸ χωρεῖν ἤδη τὸ διδάσκειν “περὶ ἑκάστου τούτων 

τοσοῦτον προσδιορισάμενος αὐτὸ ποιήσω, καὶ τὰ λοιπά. 

Ὅτι νῦν ἐστιν" εἰ γὰρ T9 xti ix πλειόνων ἐδεῶν 

οἱ ἐχάστου τούτων συνεστήχασι λόγοι, ἀλλ᾽ οὖν καϑό- 

5 Aov ἡ Δημοσϑενιχή τε καὶ Πλατωνικὴ φρασις, μίαν τινὰ 

σύμμιχτον ἐκ πολλῶν ἰδεῶν ἐπιφαίνουσιν ?? ἰδέαν" ἧπερ 
ἰδίας μὲν οὐχέτε χοινῆς δέ τινος ἐκ τοῦ γρησαμένου τυγ- 

χάνει τῆς προσηγορίας . ἐντεῦϑεν δὲ ἡ ἡμῖν παρίστησιν, ὅτε 

. τὴν τῶν πρὸ αὑτοῦ φεύγέι καχίαν, οἱ τῶν χαϑόλου βραχέα 

λυ φροντίσαντες τὴν πᾶσαν ἔϑεντο σπουδὴν, ἑνὸς ἑκάστου 

διδάσκειν τοὺς τύπους, ἐνταῦϑα δὲ καὶ τὸν τοῦ βιβλίου 

σχοπὸν δηλοῖ φανερῶς. β΄. Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λό- 

γων εἴδ ἡ" ἐστέον, ὡς ἄλλο μὲν εἶδος, ἄλλο δὲ ἐδέα. 

χαὶ γάρ εἰσιν ὡς περιέχον. καὶ περιεχόμενον. οὗτος δὲ 

45 ἀδιαφόρως χέχρηται τοῖς ὀνόμασι , ποτὲ μὲν εἴδη τὰς 

ἰδέας καλῶν, ποτὲ δὲ ἰδέας τὰ εἴδη. γ΄. Ἐπειδὴ 

δὲ ἐχείνων" δοκεῖ πως ἐναντία λέγειν ἑαυτῷ, καὶ ὃ 

τοὺς ἄλλους ἐμέμφετο, τούτῳ αὑτὸν περιπίπτειν. ἔοιχε δὲ 

μὴ οὕτως ἔχειν" οἱ μὲν γὰρ πρὸ αὐτοῦ τὴν πᾶσαν σπου- 

40 δὴν εἰς τὴν τῶν χκαϑ'᾽ ἕχαστα ῥητόρων ἰδέαν ἐσχήκασιν. 

οὗτος δὲ εἰς αὑτὰς τὰς χαϑόλου ἰδέας" ὅϑεν διπλοῦν τῷ 

μανϑάνοντι τὸ τέλος, αὐτόν ?* τὲ λόγων. χαλῶν, εἶναι 

878 πατέρα, καὶ τοὺς παλαιοὺς χρίνειν εἰδέναι, διὸ καὶ φησι" 

γῶν χατ᾽ ἄνδρα εὐδοκιμούντων. δ΄. Χρησάμενον τῷ 

45λόγῳ᾽ ?? τὸν Δημοσϑένην φησὶ, ὃς ^! ταῖς niv τῶν 

ἰδεῶν ἐπὶ πλεῖστον ?* ἐχρήσατο, ὡς σαφηνείᾳ τε xol γορ- 

γότητι xai περιβολῇ, ταῖς δὲ ἐπ᾿ ἔλαττον, ὡς λαμπρότη- 

τι xoà ?5 σεμνότητι καὶ κάλλει" οὕτω γὰρ ὑπερεχπλήττε- 

ταὶ διόλου τὸν' ῥητορα, τῆς μίξεως ἕνεχα τῶν ἰδεῶν, ὡς 

ἕνα dvÓ' ἑνὸς ἀποφαίνεσθαι᾽ πολετικῶν 35 τε ἄριστον 

19 T. VII. ,9. 20 Al. Per. ἐπιφέρουσιν. T. VII. ἐπι- 

φαίνουσιν. Ven. ἰδέαν ἐπιφαίν. — 21 Par. αὐτῶν.. 23 T. VII. 

xr. xz. 23 Ald, Par. πῶς ταῖς μὲν. T. VII. ταῖς, "μὲν yap, scr. 

ὅς. 24 Ald. ἐπιπλεῖστον, abest a Ven. 25 T. VII. hoc et 

sq. καὶ om. 426 Par. πολιτικόν... 
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τὸν duuocÜsvixóv, καὶ αὖϑις τὸν δημοσϑενικὸν ἄριστον 

τῶν πολιτιχῶν " ὅϑεν καὶ "7 ᾿Ιάμβλιχος 35 ἐν τῷ περὶ κρί- 
σεως ἀρίστου λόγου 35 φησί" , δεῖ γὰρ μήτε τὸ σύντονον 
εἶναι σαφές, μήτε τὸ σαφὲς ἰδιωτιχὸν, καὶ τὸ μὲν σε- 

μνὺν μὴ εἶναι ἄγαν ἐξηλλαγμένον, τὸ δὲ χοινὸν μὴ εἶναι 5 
εὐκαταφρόνητον, ἔχειν δέ τινα ἐξαίρετον ὑπεροχὴν, τὸ 
γὰρ παντελὲς τοῦτο καὶ σνωπεπληρωμένον ὅλοις τοῖς ?? 

κάλλεσι τῶν λόγων παρ᾽ Ὁμήρῳ τε χαὶ Πλάτωνε καὶ 
Δημοσϑένει γνώριμόν ἐστιν ἰδεῖν " ἐπεὶ δὲ "8 τὸ διδάσκειν 
ἄνευ παραδειγμάτων ἀσαφὲς εἶναι δοχεῖ καὶ ὑπόχουφον, 
μηδαμοῦ τῆς διδασκαλίας ἐπερειδομένης, διὰ τοῦτο τὸν 
“]ημοσϑενικὸν ἐξελέξατο" τύπον, ὡς ἕν σῶμα παραδοῦ- 

47 Ven. δὲ sai, 28 T. VII. add.: δ ϑεῖος. 29 T. VII. 

ἀρίστῳ λόγῳ. 80 Ald, Par. 2918, 2916, τοῖς ὅλοις. Mon. 8. 

ὅλοις Om. Ven. ὅλοις τοῖς. 31 δὲ T. VII. om. 52 T. VII. 

ἐχλεξάμενος τύπον, Og xal ποιχίλος εἶναι δοκεῖ καὶ ἐξ ἁπάσης ἰδέας 

συμμιγὴς καὶ τοῦτον παραϑέμενος ἅμα καὶ τὴν διδασκαλίαν διεσα- 

φήνισε, καὶ ὡς ἕν σῶμα παραδέδωκε, διὰ τὸ μὴ ἐκ π. O. 1. παραδ, 

εἰ δέ τις καὶ ζητοίη, τί δή ποτε Ἀροετίμησε τοῦ Πλάτωνος τὸν An- 

μοσϑένην καὶ ταῦτα μηδὲν ttov κἀκείνου τὸν ξαυτοῦ διαποικίλαν- 
voc [ Mon. 8. Pur. 2916. διαποικίλλαντος} λόγον σκοπείτω πρότερον 
περὶ τίνων τῷ τεχνικῷ σκοπὸς διαλαβεῖν" πῶς γὰρ ἠδίνατο περὶ 

πολιτικῶν χαραχτήρων διαλεγόμενος τοὺς Πλάτώνος ἐν παραδείγματι 

λόγους παραλαβεῖν ἄλλως τε κἂν τὰ ποιοῦντα παρὰ Πλάτωνι τὰ 
αὐτὰ, πλὴν ? μίξις διάφορος, πρὸς ἣν ἀφορᾷν δεῖ" τὰ γὰρ ποιοῦν. 

τα αὑτὰ πάντως εὑρεθήσεται, κἂν ποιητικὸν λάβης χόγον, κἂν πο- 
λιτικὸν, ἀλλὰ μιγνυμένων αὐτῶν διαφόρως, ποτὲ, μὲν ποιητικὸς, πο- 

τὲ δὲ πολιτικὸς γίνεται λόγὸς, ὥστε τὸ διάφορον ἧ μίξις, ἀλλ᾽ οὗ 

τὰ ἀποτελοῦντα πομεῖ" καλῶς οὖν Ó τεχνικὸς ἐν παραδείγματι τὸν 

δΔημοσϑενικὸν ἔλαβε λόγον, καϑὰ καὶ ὃ Xe.  Seh. min. συμ μι- 
γεῖ" τῷ δΔημυσϑενιχῷ φησι, Τὰ μέρη, οἷον λέξιν, μέϑοδον, σχή- 

10 

poro xal τὰ τοιαῦτα. "OS εν" ἐκ τοῦ δικανικοῦ τυχόν. "Et ὧν ἐπ΄. 

τῶν ὑπτὼ μερῶν. ποῖον κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν. Δι᾿ οὗ" διὰ 
Sola» αἰτίαν ἐγένετο τοιοΐτον.. 
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γαι τὴν διδασκαλίαν βουληϑεὶς τῷ μὴ ἐχ πολλῶν ϑέσϑαι 

τὰ παραδείγματα. προετίμησε δὲ τὸν Δημοσϑένην τοῦ 
Πλάτωνος, ἐπειδὴ περὶ πολιτιχῶν σχημάτων xol χαρα- 
χτήρων ὁ λόγος αὑτῷ, ἐν οἷς o Δημοσϑένης μᾶλλον τοῦ 
Πλάτωνος ἐπλεόνασεν". ἐποίησε δὲ τοῦτο ὥσπερ καὶ ,Ξ:- 

γοφῶν ἐν ταῖς παιδείαις" ὑπογράψας γὰρ ὁποῖον δεῖ si- 
γαι τὸν βασιλέα καὶ δεῖξαι ταῦτα σπεύδων im αὐτῶν 
τῶν πραγμάτων τὸν Κῦρον ἔλαβεν εἰς ὑπόδειγμα "5 κατ᾽. 
ἐχεῖνο ** χαιροῦ χαλῶς βασιλεύσαντα. ἐ. Τοτὲ μὲν 
ποιητιχόρ" οἱ μὲν 3" ποιητιχὸν ἐξηγοῦνται τὸν πεποιη- 

10 μένον xol ἐπιτετηδευμένον λόγον πρὸς τὸ τοιούσδε τοὺς 

15 

exovovrag χαταστῆδεαε, ov 9 ποιητικὸν δὲ τὸν ἐπετετή- 
δευμένον μὲν, μὴ μέντοι δοχοῦντα " ἄμεινον δὲ τῷ “4{λι- 
καρνασσεῖ "7 Διονυσίῳ ἑπομένους ποιητικὸν μὲν λόγον 
φάναι τὸν τροπιχῇ τε xai μεταφορικῇ καὶ διϑυραμβώδει 33 
συνθήχῃ συντεϑειμένον, ὁποία ἡ lopyiov τοῦ ῥήτορος 
φράσις" πρῶτον γὰρ ἐκχεῖγος, ὥς φησιν ὁ Διονύσιος ̓" ἐν 
τῷ περὶ μιμήσεως δευτέρῳ 5, τὴν ποιητιχὴν xoi διϑυ- 

33 Par, παράδειγμα. 84 Ald. ἐκεῖνος. Par. κατ᾽ ἐκεῖνο 

τοῦ καιροῦ. τοῦ manu recentiori insertum. T. VII. xaz' ἐκεί- 
voi καιροῦ. 85 T. VII. λ. οἱ μὲν πρὸ ἡμῶν [Μοη. 8. προοιμῶ»]. 

56 T. VII. ὡς οὐ ποιητικὸν δὲ καὶ γὰρ καὶ τὴν οὗ ἄρνησιν τῷ δητῷ 

προσετίϑεσαν͵ 57 T.VII. ᾿λικαρνασε. 588 ΤΟΙ]. διϑυραμ- 

Bixz. 39 Mon.8. Par. 2916. 2977, ὃ «ἡλικαρνασσεΐς. Ald. Par. 

ô Διονύσιος. Ven. Διονύσιος. 40 Ald. Par. 2918. 2916. 2977, 
Mon.8. ἐν τῷ (Mon. ἐκ ràv] περὶ μιμήσεως, χαρακτήρων καὶ συνϑέ- 

σεως ὑνομάταιν. — Trium librorum tituli in unum confusi offen- 

derunt jam Harlesium.ad Fabric. Bibl. Gr. T. IV. p. 399., cfr. 

Morelli Bibl. MSS. p. 303.  Spengel. avray. τέχν. p. 69, Rece- 
Pi lectionem codicis Ven. non. sine metu, ne auctorem non 

scribam correxerim. In libro de compos. verb. haec, quae h.l. 

dicuntur de Gorgia, nusquam leguntur. Semel tantum Gorgiae 

mentio fit p. 144. Schaef. Infra wero haec ipsa ex solo libro 

περὲ μιμήσεως laudantur. Ceterum nótatu dignum, hujus operis, 
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ραμβώδη λέξιν ei τοὺς πολιτικοὺς εἰσήνεγχε λόγους" ὡς 
ποιητικὸν μὲν ** λόγον, xal γὰρ *? οὕτω «τινὸς γράφου- 
σιν, ἀλλ᾽ οὐ ποιητιχὸν τὸν εὑρυϑωίας μὲν χαὶ ἁρμογίας 
ὁμαλῆς μετειληφότα, κατὰ 43 περίοδον καὶ χῶλον εἰς ** 

ἀπηχριβωμένην σύνϑεσιν, τὴν δέ ya 45 ιδιϑυραμβὰ δὴ χαὲ 
ποιητιχὴν συνθήχην ἥκιστα ζηλώσαντα , θἷα τίς ἐστιν d 

TOU ᾿Ισοχράτους φράσις , περὲ ἧς καὶ Διονύσιος ἐν τῷ 

πρώτῳ τῶν “5 χαραχτήρων ὡδὶ πως 47 λέγει. »Τῶν τε γὰρ 
φωνηέντων τὰς παραλλήλους. ϑέσεις ug éxÀvovGag τὴν 

ἁρμονίαν τῶν ἤχων xai τὴν λειότητα τῶν ᾳϑόγγων λυ- 10 

μαινομένας ἐχτρέπεται, 9. περιόδῳ τε καὶ χύχλῳ περιλαμ- 
βάνειν τὰ 45 νοήματα πειρᾶται ῥυϑμοειδεῖ 55 πάνυ xal 

οὗ πολὺ ἀπέχοντι τοῦ ποιητικοῦ μέτρου“. ϑεν δὴ καὶ 

πλείστουρ ἰάμβους παρ᾽ αὐτῷ τὸ xol Δημοσϑένει ῥάδιον 

εὑρεῖν, παλιν δὲ περὶ τῆς ἄνευ μέτρου λέξεως τῆς ὁμοίας 15 

καλῷ ποιήματι λέγων ὃ αὐτὸς Διονύσιος 5* «OE. πού φη-" 
σιν ἐν τῷ περὶ συνθέσεως ὀνομάτων" 75,,Δημοσϑένην γὰρ 

ἐν τοῖς μάλιστα οἴομαι τὴν ποιητικὴν ἐχμεμάχϑαι φρα- 
σιν», τίς γὰρ οὐχ ἂν ὁμολογήσειεν τοῖς Χχρατίστοις ἐοιχέ- 

ναὶ ποιήμασί τε xoi μέλεσι τοὺς Δημοσϑενιχοὺς λόγους 20 
xal μάλιστα τάς τὸ κατὰ 5". Φιλίππου δημηγορίας καὶ 

τοὺς διχανιχοὺς ἀγῶνας τοὺς δημοσίους “, ἔνϑα δὴ χαὶ 
τὸ προοίμιον τὸ χατὰ “Αριστοκράτους παραϑεὶς ix πολ- 
λῶν αὐτὸ συνεστάναι μέτρων ἀναπάιστικῶν t8 xai ἐλεγει- 

αχῶν δείκνυσι" καὶ πάλιν uev ὁλίγα φησίν᾽ 4. ἀπόχρη 

quod tribus libris constitisse vulgo ferunt, quartum librum 

memorari ab anonymo T. VII. 44 Par. et T. VII. à. 42 

καὶ γὰρ οὕτω — ποιητικὸν T. VII. om. 43 T. VII. κατά t£. 

44 εἰς T. VII. om. 45 ye T. VII. om. 46 τῶν T. VII. om, 

47 T. VII. ὧδέ πως. T.' V. p. 558, Reisk. 48 Ven. ἐξίσταται. 

49 τὰ T. VII. om. 50 T. VII. ῥυϑμοειδὴ et ἀπέχοντα. — 51 7 

“Διονύσιος Ven. om. 52 c. 25. p. 578. Schaef. 53 Ven. 
κατὰ om; Par.2916. κατὰ' Φίλιππον. — 54 p. 382. Schaef. Re- 
cepi ex Dionysio εὔμετρον, Ald. Codd. ἔμμετρον. 
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γὰρ τὴν πολιτιχὴν λέξιν εὔρυϑμον εἶναι καὶ εὕμετρον" 
οὕτω γὰρ ἀν εἴη ποιητιχὴ 5 μὲν, ov μὴν ποίημα, καὶ 
ἐμμελὴς μὲν, ov μέλος δέ“. ἔτε ya μὴν ἐν τῷ περὶ μιμή- 
σεως ὃ αὐτός φησιν, ὅτε D'opgyiag μὲν τὴν ποιητικὴν ἐρ- 

5 μηνείαν μετήνεγχεν εἰς λόγους πολιτιχοὺς, 56. oux ἀξιῶν 
ὅμοιον τὸν ῥήτορα τοῖς ἰδιώταις εἶναι. “Ἱυσίας δὲ tov- 

379 γαντίον ἐποίησε», τὴν γὰρ φανερὰν ὅπασι καὶ τετριμμέ- 

γην λέξιν ἐζήλωσεν, ἔγγιστα νομίζων εἶναι τοῦ πεῖσαι τὸν 

ἰδιώτην τὸ κοινὸν τῆς ὀνομασίας καὶ "7 ἀφελές" ἥχιστα 
40 γὰρ ἂν τις εὕροι τὸν “υσίαν τροπιχῇ καὶ μεταφοριχῇ 

λέξει χεχρημένον" σεμνὰ δὲ xol περιττὰ καὶ μεγάλα 5? 
φαίνεσθαι τὰ πράγματα ποιεῖ τοῖς κοινοτάτοις ὀνόμασι 
χρώμενος xal ποιητικῆς οὐχ ἁπτόμενος καταθχευῆς" ἔτι 

γε μὴν ὃ αὐτὸς ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ τὸ δοκοῦν ἀνεπιτήδευ- 
45 τὸν εἶναι ἀποίητον ὀνομάζει. καὶ πολὺ χάλλιον ἣν οὕτως 

ὁνομάσαε τὸ ἀνεπιτήδεντον., ἐπείπερ 5". τοῦτο ἐβούλετο. ' 

δηλῶσαι" ἢ ὡς οὐ. ποιητικόν" ἐπάγει γὼρ καὶ ταδὲ περὶ 
Avoiou* ,δοκεῖ γὰρ ἀποίητός τις εἶναι ** καὶ ἀτεχνίξευτος 
0 τῆς ἑρμηνείας αὐτοῦ χαραχτῆρ, xal πολλοῖς ἂν χοὶ τῶν 

20 φιλολόγων παράσχοι δόξαν, Ore ἀφεπιτηδεύτως xel oU 

κατὰ τέχνην, αὐτομάτως δέ πως καὶ ὡς 51 ἔτυχε σύγχει- 
ται ἔστι δὲ παντὸς ἔργου μᾶλλον τεγνιχοῦ χατεσχευα- 
σμένος" πεποίηται γὰρ αὑτοῦ τὸ ἀποίητον καὶ δέδεται 
τὸ λελυμένον, καὶ iy αὑτῷ τῷ δ᾽ μὴ δοκεῖν δεινῶς κατε- 

35 σχευάσϑαι 5" τὸ δεινὰν ἔχει“, ς΄. Ἐπιτιμήσῃ 9* δὲ 

55 Seh. mim. 77οιητικὸν λέγει τὸν ταῖς ἀληϑείαις ποιητικὸν, ὡς 

τὸ ̓Ομηρικὸν;, ὡς ποιητικὸν τὸν ἔμμετρον μὲν καὶ ἐοικότα ποιητικῷ, 

οὗ μὲν πάντη ποιητικὸν, ὡς τὸν 4ημοσϑενικὸν καὶ ᾿Ισοκρατιχόν. 

Τῶν παρὰ τούτῳ" λείπει τὸ λόγων. “ ὃδ6 T. VIL. ποιητικούς, 

57 T. VII. καὶ τό. 58 T. VII. μάλα. 59 Par; et T. VII, 

εἴπερ: 60 Ald. οἶμαι. Par. et T, VII. εἶναι. 61 xoi ὡς Mon. 
per lac. om. — Cfr. infra p. A11. Ald, 62 Ald. Ven. τό. 

'63 Mon. 8. κατασχευάσϑαι τὸ δεῖν ἔχειν. 64 Par. ἐπιτιμήσῃ. 

—— — --- 
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μηδείς" χρίσιν μὲν λέγει τὸ 95 κρῖναι τὸν AnuodOtvuy 
παρὰ τοὺς ἄλλους" μέϑοδον δὲ τὸ διὰ τῶν τοῦ Anuo- 

σϑένους λόγων καὶ περὶ τῶν ἄλλων διδάσχειν ἰδεῶν. ζ΄. 
Em εὐχρινείᾳ" εὐχρίνειαν ovx αὐτὴν τὴν ἐδέαν λέγει" 
ἀλλὰ τὴν τοῦ ἰδίον συγγράμματος, ὡς τῶν παλαιοτέρων δ 
ἀσαφῶς περὶ τῶν ἰδεῶν εἰρηκότων. 

Ὃ τοίνυν “ημοσϑένης ὅ τιπερ κεφάλαιον ἦν τῶν πολιτιχῶν ἤκριβω- 
κὼς τὸ μὲν ὡς διὰ πάντων ἥκει πανταχοῦ. ταῖς μέξεσι, xai τὰ λοιπά. 

Μήϑ᾽ ὅτε συμβουλεύοι" 3 xoi γὰρ ἐν Φιλιπ- 
πικοῖς συμβουλεύων σφοδρῷ ? τῷ ψόγῳ, ὅπερ ἐστὶ πανη- 
γυριχοῦ, κέχρηται κατὰ Φιλίππου, ἔχ τε τῆς οἰχείας φύ- 
σεὼς χαὶ τῶν συνόντων xal πάντοϑεν ἢ" αὐτὸν διαβάλ- 
Àaw πειρώμενος" καὶ πάλεν ἐν τῷ ̂  περὶ στεφάνου δικά- 
νικὸν εἶδος μελετῶν πανηγυρίζει τῇ T& χατ᾿ Αἰσχίνου 
πομπείᾳ λαμπρῶς ἐπεξιὼν xol ταῖς εὐφημίαις τῆς οἰχείας 
ἐναβρυνόμενος " πολιτείας. β΄. Χαλεπὸν δὲ οὐδὲν ἥ τ-᾿ 
τον" δ παρὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ xarà σοφιστῶν Ἰσοχρά- 
τους" 7 »gnul γὰρ ἐγὰ τῶν μὲν ἰδεῶν, ἐξ ὧν τοὺς λόγους 

ἅπαντας καὶ λέγομεν χαὶ συντίϑεμεν, λαβεῖν ἐπιστήμην 

οὐχ εἶναι τῶν πάνυ χαλεπῶν, ἢν τις αὐτὸν ὃ παραδιδῷ 
μὴ τοῖς ῥᾳδίως ὑπισχνουμένοις, ἀλλὰ τοῖς εἰδόσι τε περὶ 

Ald. ἐπιτιμήσε. 65 T. VII. διότι ἔχρινε τὸν Anu. μάλιστα παρὰ 

τοὺς ἄλλους κεχρῆσθαι τῇ τῶν ἰδεῶν ποικιλίᾳ περὶ τοὺς λό γους. μέϑ. 

δὲ, ὅτι διὰ τὸν Anu. λόγον — ἰδεῶν διδάσκει. 

4 T. VII. 4*«. 2 T. VII. σφόδρα. δ T. VII. πανταχό- 

ϑεν. 4 T. VII. ἐκ τῶν. δ Ald. ἐναμβρυνόμενος πολιτείαν. 
corrigit Par. et T. VII. . 6 Quae sub litt. 4. leguntur, Jo. Si- 

cel. in commentarium suum recepit, sub.titulo: εἰς τό * τοῦτο δὲ 

παγχάλεπον εὑρεῖν. Συριανοῦ καὶ Φοιβάμωνος. [sic] Etiam 

hic sumsit ex T. VII. λη. ^ 7 Par. 2916. 2977. ᾿Ισοχράτει. Ald. 
Par. Sicel. ᾿Ισοχράτους. ^ 8 Sicel. αὐτὰ παραδίδωσι. Par.2916, 

2977. αὐτῶν παραδιδῷ. Mon.8. αὐτῶν παραδῷ. Ald. etPar. αὐτὸν 

παραδῷ, recepi lectionem Isocr. $. 16. p.331. Bekk. 

10 

15 
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3 «ὦ 8 , |o t P 9 e » ει 

αὐτῶν. τὸ δὲ τούτων ἐφ ἔχαστου " τὼν πραγμάτων, ac 

δεῖ προελέσϑαι χαὶ μῖξαι πρὸς ἀλλήλας, καὶ τάξαι χατὰ 

τρόπον, ἔτι τε καὶ τῶν. καιρῶν μὴ διαμαρτεῖν, ἀλλὰ καὶ 
τοῖς ἐνθυμήμασι πρεπόντως 15 ὅλον τὸν λόγον καταποι- 

5 χῖλαι, xal τοῖς ὀνόμασιν εὑρύϑμως xol μουσικῶς εἰπεῖν, 
^- -« , - «4 4 € «€ , 

ταῦτα πολλῆς ἐπιμελείας δεῖσθαι“, πλὴν ὁ Ἑρμογένης qu- 

diy, ὅτι τὸ γνῶναι τὴν’ μίξιν οὐδὲν 11 δυσχερές. γ΄. Ei- 
τε ἐν μέτροις" μέτρα μέν φησιν οἷα τὰ τῶν ἐποποιῶν, 

VOnnicvoũ, Διονυσίου, τοῦ τὴν περιήγησιν γράψαντος, καὶ 
ἂν "y . , 7 4€ , « € , 

40 τῶν τοιούτων, ποίησιν δὲ οἷα τὰ μηρου καὶ Ἡσιοδου 

' χαὶ τῶν ἄλλων, καταλογάδην δὲ τὸ πεζόν. δ΄. €ror- 
χεῖα καὶ ἀρχας" *? στοιχεῖον xol ἀρχὴ διαφέρει" τὸ 
μὲν γὰρ στοἰχεῖον καὶ ἀρχή ἐστιν, ἡ δὲ ἀρχὴ ov πάντως 
στοιχεῖον. ὁ γάρ τοι ϑεὸς ἀρχὴ τῶν 15 ἁπάντων, οὐχ 
* “ , » 4 € ⸗ Li 

45 ἔτι δὲ στοιχεῖον. ὁ. Καὶ omog γίνεται" τουτέστι διὰ 

ποίων χατασχευάζεται τόπων᾽ τὸ δὲ τὶ δύναται ἀντὶ τοῦ 
τί τὸ ἀπὸ τῆς μίξεως. τῶνδε ἢ τῶνδε τῶν ἰδεῶν ἀποτέλε- 
σμα. c. H μὲν οὖν inóogsaig t ἐν τῷ πρώτῳ 25 
τῶν Φιλιππικῶν εἶπεν ὁ ῥήτωρ" ,,ἢ μὲν οὖν ὑπόσχεσις 

200Utw μεγάλη, τὸ δὲ πρᾶγμα ἤδη 16 τὸν ἔλεγχον δώσει, 
χριταὶ δὲ ὑμεῖς 605006" * τὸ 17 δὲ χἀανταῦϑα διὰ τὸ τὸν 
Δημοσϑένην ἐκχεῖ φάναι, »τὸ δὲ πρᾶγμα ἤδη τὸν ἔλεγο 
χον δώσει“ . 

Onul τοίνυν, ὅτι τὸν Δημοσϑενικὸν λόγον tà ποιοῦντά ἐστιν 
25 εἰ μέλλοι τις ὡς ἕν, καὶ τὰ λοιπά. 

Φημὶ τοίνυν" ὅρα, ὅπως ἀξιωματικῶς καὶ μηδὲν 
' ἐνδοιάσας τὸν Aoyov προάγει, μηδαμῶς κατὰ τοὺς προ- 

εἰρη- 

9 Sicel. ἑκάστῳ:ἁ 40 πρεπόντως Par. om. 414 Par. T. VII. 

etSicel oj. 12 T. VIl.uc. 15 T. VIL μὲν ἀπ. 14 Ald. h. 
I. et in contextu. ὑπόϑεσις, scribendum ὑπόσχεσις ex Phil. I. p.44. 
15 T. VII. ub. τετάρτῳ. 16 T. VIL otro. 417. τὸ δὲ — δώσει 
T. VII. om. ' 
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᾿διρημένους ἀπιστῶν ἑαυτῷ περὶ ὧν βούλεται λέγειν. δ΄. 4i 380 
δὲ χοινωνοῦσιε" τοῦτό φησιν, ὅτι εὑρίσκονται ἰδέαι 
᾿κοενωνοῦσαι ἀλλήλαις κατὰ ἔννοιαν τυχὺν ἢ σγῆμα ἢ 
ἕτερόν τι τῶν ὀχτὼ μερῶν" αἱ δὲ xarà ? δύο ἢ καὶ. πλεί- 

ονα. y. Ὥσπερ κατὰ διαφοράν" 0 λέγει, τοιοῦτόν δ 
ἐστιν" 7 καϑαρότης τῇ σεμνότητι χοινωνεῖ σχήμασι, X 

λοις, ἀναπαύσεσε, τοῖς δὲ κεχώρισται. δ΄. Ἵν᾽ àx tov- 
των" προλαμβάνειν γὰρ δεῖ τὴν τῶν χοινῶν διδασχαλί- 
αν" εὐμαρέστερον γάρ πὼς ὃ ταῦτα χαταλαβὼν παρακχο- 
λουϑήσει τοῖς μεριχωτέροις. | 10 

“ἅπας τοίνυν λόγος ἔννοιάν τ᾿ ἔχει πάντως τινὰ, καὶ τὰ λοιπά. 

*H ἐννοίας" ? αἱ μὲν γὰρ τῶν ἰδεῶν μονοειδεῖς 

£yovou τὰς ἐννοίας, ὡς ἡ καϑαρύτης, αἱ δὲ “καὶ μέχρι 
τριῶν xal τεττάρων προέρχονται τόπων, ὡς ἡ σεμνότης 
xci ἕτεραι" μέθοδος δέ ἐστιν͵ ἡ οἰχονομία, τὸ πῶς δεῖ 15 
προφέρειν τὰ νοήματα, ἥτις ἐστὶ σχῆμα τῆς ἐννοίας " 
ἀναλογεῖ 4 δὲ ἡ μὲν ἔννοια τῇ ψυχῆ, ἡ δὲ μέϑοδος τῇ, 
ταΐτης κινήσει" ὡς γὰρ ἡ ψυχὴ ἠρεμοῦσα μὲν οὐδὲν ἀ- 
σιοτελδῖ ἡ ἔννοια, χινουμένη δὲ ποιεῖ τι, καὶ τοῦτο χαλεῖ. 
ταν μέϑοδος, 7 περὶ τὴν ἔννοιαν" ἤδη δὲ χαὶ 7] λέξις 30 
ἀναλογεῖ τῷ σῴματι, ὥσπερ ἢ ψυχὴ διὰ τοῦ σώματος 
ἐνεργεῖ, οὕτω χαὶ ἔννοια διὰ τῆς λέξεως, καὶ ὅπερ ἐν τῷ 

σώματι μορφὴ, τοῦτο ἐν τῇ λέξει σχῆμα᾽ ἔστι δὲ καὶ 

ἐν αὐτῷ " καὶ σύνθεσις. ὁμωνύμως λεγομένη καὶ 6 ἀνά- 
παυσις᾽ ὥσπερ γὰρ τὰ σώματα περατοῦται, τὸν αὐτὸν 25. 
τρόπον χαὶ τὰ 7 χῶλα τὴν ἀνάπαυσιν ἔχει , xai τὸ ἐξ 

| ἀμφοῖν τούτων ὃ ὁ ῥυθμός. Ἵστίον, ὡς ἕτεροι τεχνο- 
γράφοι τρία φασὶν, οὐκ ὀκτώ, γνώμην, οἷον τὸν νοῦν, 

1 Ald. à, δέ. — Cfr. T. VIL. »y. . 2 Ald. καὶ κατά, Par. 

καὶ om. 3 Cfr. T. VII.a. 4 Cfr. T. VII. A. 8 dy αὐιῷ 

Ald. om., recepi ex Par. 6 T.VIL καὶ 5. 7 τὰ ex T. VII. 
recepi. — 8 TT. VII. τούτοιν συνιστάμενον. 

Aketor, V. 29 
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σχῆμα, τουτέστι τύπον τοῦ λόγου" ἀπαγγελίαν, δι᾿ ἧς 

ἀπαγγέλλεται τὰ πράγματα. β΄. Καὶ τὸ ἐξ ἀμίφο ἕν" 

0 ? νϑμὸς ἐστιν ὁ ποιὺς ἥχης τοῦ λόγον, ἰαμβύχροτος 1o 

τυχὸν ᾿) Αἰνακρεόντειος 1) ἐλεγεῖος 9 '* ἑτεροῖος τις" ἰστέον 

δ δὲ, ὅτι, ὥσπερ ἡ μέϑοδος ἐξαπλωσίς ἐστι καὶ ἐργασία τοῦ 

νοήματος, ποιχίλον αὐτὸ xoi παντοδαπὸν ἐκ μονομὲροῦς 

ποιοῦσα, 83 οὕτω xai τό σχῆμα τὴν μίαν λέξιν ἀπολα- 

fov, ποτὲ μὲν πνευματιχῶς ἐχφέρεται 15 xol ἀχμαίως, 

ποτὲ δὲ περιοδιχὼς συνάγεται, “ποτὲ δὲ. ἄλλως xai ἂλ- 

30 λως" ἔτι ** ἰστέον, ὡς ὁ μὲν τεχνικὸς τὰ σχήματα μό- 

vng εἶναι λέγει τῆς λέξεως ,. οἱ δὲ πολλοὶ τῶν τεχνογρα- 

| quy καὶ κατὰ τὴν ἔννοιάν $5. φασιϑ εἶμαι σχήματα ἐπὶ 
μὲν γὰρ τῶν κατ᾽ ἔννοιαν φασι σχημάτων, χὰν ἀμείιψνῃς 

τὴν λέξιν, ob. βλάψεις τὴν ἔννοιαν, 16 olov* νὐνὶ δὲ 

45 ὑπὸ 17 τῶν χρηστῶν τούτων διέφϑαρται ΣΒ τὰ πράγμα- 
τα“ τοῦτο, φασὶ, κατ᾽ εἰρωνείαν εἴρηται" 19 ἄβειψον 

δὲ τὴν λέξιν, καὶ ϑὲς ὁποίαν 235 faul , μόνον τὸ 1:00; 

ἐμφαίνουσαν, 15 οἷον ἀγτὶ τοῦ χρηστῶν εἶπε χαλῶν καὶ 

9 ó Par. om. ἐὺ Mon. 8. ἢ ἀμβῥόκοτος τυχὸν. δὲ Mraxotor- 
106. 41 T, VIL ἢ voice. περὶ vevtow ἀκριβῶς διδάξει σε o 

τεχνικὺς ἐν τῇ καϑ' ἑκάστην ἰδέαν ἐπεξεργῳσίαι" ἑκάστη γὰρ αὖ- 

τῶν διὰ τούτων τῶν μερῶν γίνεται" καὶ πρὸς ἀνάγκης αὐτῷ συ- 

χνῶς apa xai. ἀκριβῶς περὶ τούτων διεξιέναι" τοῦτο μέγτοι παρα- 

τηρητέρν, ὅτε ὥσπερ X. T. À. 12 T. VIL. add. τὴ» γὰρ ἁπλῶς | 

στάσιν καὶ ζήϊησιν τῇ ἀμοιβὴ τῆς ἐννοίας εἰς πλείους ἀπετέλεσεν. 

43 Ald. Par. ἐχφέρει εἰ συνάγει. T, VII. ἐχφέρεται et συνάγεται. 

44 Er ἰστέον ei; T. VII. om. 15 T. VII. £y, ἐπιχειρήσαντες 

παρακρούειν ἡμᾶς ἐντεῦϑεν ᾧήϑησαν ἐπὶ μὲν γάρ. 16 Ald. 
λέξιν, Par. et T. VIL. ἔννοιαν, 17 Ald. ὑπέρ, Par. ὑπό, — 

Dem. Ol. IIL, p. 55. νυνὶ δὲ πῶς ὑμῖν ὑπὸ τῶν χρηστῶν τῶν νῦν 
τὰ πράγματα ἔχει, 18 T, VIL Ougüugro, 419 T. VI[. λές. 

λεκται τὸ σχῆμα, ἀλλὰ τὴν λέξιν ἄμειψον, 20 Ald, ὁποῖα. Par. 

ozolav, T. VIL, oxoio». 21 T. VII. add. xoi σκόπησον, εἰ ἢ 

μεταλλαγὴ τῆς λέξεως ἔβλαψε τὴν. ἐνθύμησιν, olo» xag" ὑπόϑεσιν 

[4 

1 
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e rye, καὶ ἡ μεταλλαγὴ τῆς. λέξεως οὐ διαφϑ εἰρει 
τὴν ἔννοιαν" ἐπὶ δὲ τῶν χατὰ λέξιν σχημάτων 33 δια- 

λύει τὸ πᾶν" οἷον ἐστὶ σχῆμα τὸ καλούμενον πτωτικόν᾽᾽ 

ὥσπερ ἔχει, μή μὲ δΔημοσϑένει παραδῷτε, μή us διὰ 4η- 
μοσϑένην ἀνέλητε᾽ ἐὰν 3} γὰρ ἀμείψας τὴν πτῶσιν ἐν- ὃ 
ταῦϑα ἄλλην παρεμβαλῃς ?* λέξιν, τὸ σχῆμα διέλυσας, 
οἷον μή ue Δημοσϑένει παραδῷτε, μή μὲ διὰ τοῦτον ?f 
ἀνέλητε" ?9 δοκεῖ δὲ βέλτιον λέγειν ὁ 'τεχνιχός" πῶς γὰρ 
ἂν σγήματα μόνης εὑρεϑείη τῆς ἐννοίας; ἀσχηματιῦτοφ, 
γὰρ αὕτη, ὅταν ἠρεμῇ χαὶ μένῃ χαϑ'᾽ ἑαυτήν" ἐνεργοῦσα 10 
δὲ πάντως ἐπὶ τὴν λέξιν “καταφέρεται, περὶ ἣν γίνεται. 
καὶ τὰ σχήματα: χαὶ δὴ doyyivog. ὃ φιλολόγος ἐν. τῇ ῥη- 
τορικῇ τέχνῃ μόνης τῆς λέξεως εἶναι λέγει τὰ σχήματα 

. αὑταῖς λέξεσι φάσχων οἵτως" 7 ὅσα σγήματα τῶν ἐν- 

voii» ὠνόμασται, οἷον προδιόρϑωσις, ἐπιδιόρϑωσις, 38 18 

ἀντὶ τῶν χρηστῶν εἰπὼν καλὼν κἀγαθὼγ' οὕτω, φασὶν, ἐπὶ τῶν 

κατ᾽ ἔννοιαν σχημάτων ^ μεταλλαγὴ τῆς λέξεως ov διαφέρει [sic] 

τὴν É. — 22 σχημάτων "T. VII. om. 25 T. VII. ἐνταῦϑα γὰρ 

εἰ τὴν. πεῶσιν ἀμ. — 24 Par. et T. VIL. παρεμβάλῃς. Ald. παρεμ- 

βώλλῃς. 25 'P. VII. τοῦτ. 26 T. VII. addit: τοῦτο γὰρ 

oUx ἔστι πτωτικὸν μεταληφϑείσης τῆς λέξεως καὶ ἐπὶ τῶν ἅμοιοκα- 

ταλήχτων ὡς ὁμοίως" καὶ πολλοὶ μὲν ἀρέσκονται ταύτῃ τῇ δσξῃ καὶ 

τῶν μάλα σοφῶν" ὃ δὲ τεχνικὸς τῆς λέξεως εἶναι λέγει τὰ σχήματα. 

πῶς γὰρ ἄν μόνης '"εὑρεϑείη — --- τὰ σχἥματα" καὶ τοῦτο σαφῶς 

ἐν τῷ περὶ αὐτῶν δειχϑήσεται λόγῳ" πλὴν ̓ καὶ oi περιφανεῖς τῶν 

τεχνικῶν τούτῳ τῷ λόγῳ συναινοῦσιν [Mon. συνεινοῦσιν], αὐτίκα 

“4077. φιλολ. ἐν τῇ (mr. τέχνῃ τῆς λέξεως μόνης d. 1. τ. Oy. καὶ δὴ 

παρεϑέμεϑα καὶ τὴν λέξιν αὐτὴν , ὅπως μηδεὶς ἀπιστήσῃ toig tige: 

μένοις, »ῦσα,“ φησὶ σχήματα. 97 Ald. οὗτος, Scripsi οὕτως, 

— Sqq. ὅσα σχήματα — — ὑποκρίσεως ἀφετῇ πρέποντα, quae 
b. l. Longino tribuuntur, Ápsinis rhetoricae, p. 715. sine di- 

versi auctoris nomine inserta esse, Ruhnkenii repertum est lit- 

terarium. Vide F, A, Wolf. Analect. liter, Vol. IL . p, 522, 

28 ἐπιδιόρϑωσις T. VH. om, 

29., 



&7t00.01:006,?9. παράλειψις, εἰρωνεία, ἡϑοποιΐα, ἅπαντα 
ταῦτα οὔ μοι δοχοῦσι δικαίως σγήματά κχαλεῖσϑαι, ἀλλ᾽ 
ἔννοιαν. xai ἐνθυμήματα, καὶ “λογισμοὶ τοῦ πιϑανοῦ 
χάριν, 39. χαὶ πίστεως εἴδη" “ τὰ μὲν γὰρ προοιμίων 

5 ἔχει δύναμιν, ἐπιδιόρϑωσίὶς τε καὶ προδιόρϑωσις, ἡ δὲ 

παράλειψις τὸ ἀξιόπιστον ἐνδείκνυται, καὶ μέρη Gv εἴη 
τῆς παϑητιχῆς τε καὶ ἡϑιχῆς ἀποδείξεως, τὴ τῆς ὑπο- 

χρίσεως ἀρετῇ πρέποντα.“ 9? γ΄. ᾿Αλλὰ μὴ ἐξ ὕπο- 
βολῆς" προηχουμένως ἐστὶ λέγειν τὸ ἀπ᾿ αὐτῶν ψιλῶν 

40 ἄρχεσϑαι τῶν πραγμάτων" ὡς Δημοσϑένης ?? ἐν τῷ χα- 
τὰ Xmovóiov'?^ ,, ἀδελφὰς ἔχομεν γυναῖκας, ὦ ἄνδρες 

48] ᾿4ἀϑηναῖοι, iy« τε xci ὡΣπουδίας οὑτοσὶ Πολυεύχτου 35 
ϑυγατέρας "““ καὶ «Τυσίας ἐν τῷ κατὰ 4ιογείτονος" ,,ἀδελ- 

"gov ἦσαν Διόδοτος χαὶ Διογείτων ὁμοπάτριοι" “35 ἐξ 
45 ὑποβολῆς δέ ἐστιν, ἦτο: ὅταν μὴ προηγουμένως τὶς εἰ- 

αάγῃ τὸν λόγον, ἀλλὰ προειρηκῶς 37 τινα οὕτως ὑπο- 
βάλλῃ" τὸ πρᾶγμα, περὶ οὗ ἐϑέλει εἰπεῖν, ὡς ὁ δήτωρ 

452- ΜΑΞΊΜΟΥ TOY HAANOYAOY . | 

29 Mon.8. ἀποφήτησις, tum Ald. εἰϑοποιΐα. 80 Ald. Par. πειϑανοῦ 

χωρίου. T. VIL χάριν. 317. VII. εἴδους. 32 T. VII. addit: καὶ raU- 
τα μὲν Aoyyivog ὃ quioló yog, q δεῖ μάλιστα πείϑεσϑαι, κἂν οἱ λοιποὶ 

πάντες ἐναντιῶνται τῷ λόγῳ. πλὴν καὶ αὐτὸς ὃ τεχνικὸς ἐν τῷ περὲ 

αὐτῶν ἀποδείξει λόγῳ τὴς λέξεως μόνης εἶναι τὰ σχήματα, νῦν ἀπα- 

ρἰϑμησιν ποιεῖται ψιλὴν, καὶ πάρεργον ἣν ἐν μὴ προσήκουσι τόποις 

τὴν περὶ αὐτῶν καταναλῶσαι διδασκαλίαν. 85 T. VII. c. Rece- 
pit etiam Jo, Sicel, usque ad ὑποβάλλει τὸ μερικόν. 34 Mon.8. 

καὶ ἐνταῖϑα κατὰ σπουδὴν. 85 Sicel. IToÀÀvevxrov. 86 Ven. 

addit: καὶ δμομήτριοι, ἀλλὰ μὴ ἐξ ὑποβολῆς, ἤ πὼς ἑτέρως" ἐξ 

ὑποβολὴς ἐστιν, ἢ ὅταν. — . Sch. min. μὴ ἐξ ὑποβολῆς φησιν, οὗ 

γὰρ ἀφίστασϑαι δεῖ τοῦ προηγουμένου , καὶ ἐπιφέρειν ἕτερον, τοῦτο 

γάρ ἐστιν ἣ ὑποβολή. ibid. ἀντὶ τοῦ πόῤῥωϑεν τοῦ ὑποκειμένου, ἢ 

μεταξὺ τῆς διηγήσεως ὑποβάλλειν ἄλλό τι. 4νὰ ἐπιϑέτων Φοῖ- 

| fos ὃ ̂ 4noÀho», xai loüvyyg ὃ Xeveóaropos ib. τῶν μὴ κυρίων 

ὀνομᾶτω», λέγει δὲ τὰ τροπικὰ καὶ ἐμφαντικᾶ, 57 Mon. 8. προῆ- 

yovuiqur. 88 Ala. Par. Sicel. ὑποβάλλει. T. VII. ὑποβάλλῃ. 
Ἂ 



. ZXOALA4 ELS IdEQN' TOM. Ὁ — | A53 

ἂν τῷ πρὸς Βοιωτὸν περὶ προιχός. ,,πάντων ἐστὶν àvi-- 
αρότατον, ? ὦ ἄνδρες, ὅταν τις ὀνόματι 45 μὲν ἀδελ- 
gg προσαγορευϑῇ τινῶν, τῷ δὲ ἔργῳ ἐχϑροὺς ἔχη τού- 

τους, καὶ ἀναγχάζηται πολλὰ καὶ δεινὰ παϑὼν 42 ὑπ᾿ 
αὐτῶν εἰς διχαστήριον εἰσιέναε" ὃ νῦν 45 ἐμοὶ συμβέβη- 5 
κεν “ “Τρξάμενος γὰρ 43 ἀπὸ τοῦ καϑόλου καὶ δεινώσας, 

ὡς ἐβούλετο , τὸ πρᾶγμα, οὕτως ὑποβάλλει τὸ 44 μδρι- 

κόν" 7 ὅταν ἐάσας ἐξ 45 εὐϑείας προενεγκεῖν τὸν λόγον 
προσώπου τινὸς ὑποβολῇ χρήσηται, καχείνῳ περιϑῇ τοὺς, 

λόγους, οἷον, *6 ὡς ἐγὼ τῶν ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ γεγε- 10 
γημένων τινὸς ἤχουον, ἀνδρὸς οὐδαμῶς οἵου τε ψεύ- 

δεσϑαι"" τὸ δὲ ἢ πῶς ἑτέρως ἀντὶ τοῦ ὑπερβατῶς νοη- 

τέον. δ΄. Λέξις δέ" λέξις δριμεῖα ἐστιν ἡ ἐμφαντικὴ 
xal μεταφορικὴ, xal ἄλλως μὲν “7 ἐπὶ τῆς συνηϑείας λαμ- 
βανομένη, ἐφ᾽ ἑτέρου δὲ σημαινομένου μεταγομένη" οἷον 15 
εἴ τις λέγω φιλανϑρώπους τοὺς χύνας xci φιλανδρους 

τὰς πόρνας. ὃ. H μὴ διηρμένη" 48 διηρμένη ἐστὶν 
ἡ δίαρμα ἔχουσα. ὡς τὸ βοόωσε €) xoi τὸ Πηληϊάδεω" 
τινὲς à? διῃρημένη γράφουσιν, ὡς τὸ μῆρ᾽ ἐχάη, 5 xal 
χατὰ ταῦρον ἐδηδὼς, 55 xol ἡ χασμφῳδίας ἔχουσα". πλα- 29 
τεῖα δὲ ἡ τῷ ἄλφα πολλῷ χεχρημένη, ὡς τὸ πεινάων 
xal τὸ ἐπιτελλομενάων. c. Καὶ τὰ χωρὶς. ntu o- 
λῆς.- ἐπεμβολὴ ἐστιν ἡ μεταξυλογία, 52 ὅταν μεταξὺ τῆς 

ἀχολουϑίας ἔξωϑὲν τι ἐπεμβολλῃ᾽ οἷον ,τοῦ γὰρ 5 
— — 

89 Ald. Par. ἀνιαρώτατον. T. VII. Sic. ἄνιαρότ, Tum Par. 
ὦ 4. ᾿Αϑηναῖοι. 40 Sicel. ὀνόματα. 41 χαὶ δεινὰ παϑὼν 

om, Ald. Par. 2918. Bere Sicel. Mon. [qui habet πολλάκις]. Sunt 

in Ven. et Dem. p. 1008. 42 Sicel. γνῶ. 43 γὰρ Mon. om. ᾿ 

44 T. VII. Sicel, τὰ περιστάντα αὑτῷ (Sic. αὐτὸ») πράγματας 
45 Ven, τὸ ἐξ, Mon, προσενεγκεῖν. 46 Dem. Ol. 11. p. 25. 
47 Ald. δέ. Par. μέν. 48 Ald. bis διῃρημένη. ^ Par. διηρ- 

μένη. 49 Ald, βοήσωσι. Par. βοάωαι. 50 Il. .4. 461. 

δι Ald. Par. ἐδηδοχώς. Il. P. 542. ἐδηδώς. — v. 22. AM. ἐπι-" 

τελλομένον, scr. ἐπιτελλομενάων». 53 T. VIL δ 53 Dem. 

^ 
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(ιωχικοῦ συστάντος πολέμου" “. εἶτα ἡ insufolg* o8 

, δι᾽ ἐμὲ,. οὐ γὰρ ἔγωγ᾽. ἐπολετευόμην πω τότε," ἡ γὰρ xo^ 
λουϑία ἦν» ,7QUrov μὲν ὑμεῖς οὕτω διέκεισ θ᾽" “ χατ᾽ 
ὀρϑότητα δὲ, ᾽᾽ ὡς τὸ, ὡΣαννίων 59. ἐστὶ δή πού τις ὃ 

᾿ 5τοὺς τραγιχοὺς yopovg διδάσχων “55 D. dia τὴν τοι- 
αὐτὴν λέξιν" τὴν pra δηλαδὴ χασμῳδίας ἔχουσαν, 
rre σύμφωνα συμφώνοις συγχρούουσαν" ἀπόκχροτος γὰρ 

| αὕτη xal γλυκύτητος ἀλλοτρία" ἀλλὰ τὴν φωνήεντα δυμ- 

. φώγοις συμπλέχουσαν" αὕτη γὰρ ϑέλγει ὡς εὖ xexpa- - 
40 μένη. η. Κατὰ δὲ τὰς βάσεις" βάσις καλεῖται ἡ 

κατάληξ ις τῶν κώλων, ἢ ἡ καὶ awestavaig λέγεται" μετα- 
᾿ φορικὴ δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τῶν χορευτῶν" τὴν γὰρ ἐν χοροῖρ 
βάσιν ὁρίξανται οὕτως ὁὲ μουσικοί"" Bacig ἐστὶν ἄρσεως 
xol ϑέσεως ποδῶν σημείωσιφ᾽ τὸ γὰρ αἴρειν τὸν πόδα, 

48 εἶτα τιϑέναι, ἄρσιν xol ϑέσιν ὠνόμασαν" ἄρσις οὖν καὶ 
ϑέσις ἡ ἐν τῷ ἄρχεσϑαι. καὶ λήγειν τῶν “χορευτῶν ὃρ» 
μὴ λέγεται. 9.'H Ben xvia' ὅταν τὰ κῶλα GT 
τίζῃ τὴν ἔννοιαν, καὶ λαταλήγῃ &íg μαχρὰς λέξεις καὶ 
μαχροκαταλήχτους" ἢ εἰς ϑάσιν λήγουσα xai πόδα τέ- 

20λειον. t£. Ὁ δὲ ῥδυϑμός égTiV, 57 ὡς φησιν ᾿Δριστό- 

Esvog ἢ Ἡφαιστίων, χρόνων ταξιᾳ" χρόνος δέ ἐστι mó- 
piov ποδὺς ἢ φωνῆς μέτρον ἐλάχιστον ἢ “μέτρον xivij- 
σεως: 

Πάντα μὲν ovv εἴδη λόχων ἐν τούτοις τεϑεώρηται, καὶ τὰ λοιπά. 

25 — Μᾶλλον δὲ εἴδεϊ" ἐν τοῖς ἀνώτέρω μέρη καλέσας 
τὰ ὀχτὼ, ἐξ ὧν ἱχάστη ἰδέα γίνεται ,' οἷον ἔννοιαν, μέ- 

.- 

pro cor, p, 250, 5δ4 δὲ T. VII. om. 55 Ald. Toren. — 

. Dem, in Mid, p. 535. 56 T. VII. συγγράφων , οὗτος ἀστρα- 

τείας ἑάλω" καὶ τὰ ,,Ἠἀδελφὰς ἔχομεν γυναῖκας, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, 

[Par. 2977, d. ̓ Ιϑηναϊοῆ ἐγὼ καὶ ἱΣπουδίας. oUroUi," καὶ ὕσᾳ οὕτως 

ἐχφέρονται., 57 T. VIL. x. 
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S'o8ov καὶ tà dije εἶτα μέρος ἐνταῦϑὰ τὴν περιβολὴν. 
φήσας διὰ τοῦτο ἐπιδιορϑούμενος εἶπε, μᾶλλον δὲ εἴδει" 

γένος μὲν γὰρ τὸ μέγεϑος, εἴδη δὲ περιβολὴ 9 ἐραχί- 
τῆς. μέρη δὲ τὰ Oxtw* TÓ μὲν γὰρ μέρος xaO αὑτὸ 

οὐ συνίσται χωρὶς ἑτέρου, οἷον κεφαλή, χεῖρ᾽ τὸ δὲ 5 
εἶδος ἀρχεῖ ἑαυτῷ πρὸς σύστασιν, ὥσπερ xal ἡ ̓περιβο- 

λὴ ἀῤκεῖ ἑαυτῇ, ὡς ὑπρχατιὼν 53 ἐρεῖ. εἰ μὲν οὖν ὡς 
ὅλον τι λάβοιμεν 69 τὸ μέγεϑος, μέρος ἐστὶν ἡ περιεβ - 
Am, εἰ δὲ ixtivo γένος, αὕτη εἶδος. F. '᾿Καὶ τὰ μὲν 

,.ὅ ψηλά" 58. xci γὰρ ᾿Ισοχράτης ἔργον ἔφασκχεν ἐΐναι 10 ". 
ῥητοριχῆς τὰ μὲν σμικρὰ μεγάλως εἰπεῖν, τὰ δὲ μεγάλα 
σμιχρῶρ᾽ καὶ τὰ μὲν καινὰ παλαιῶώς, τὰ δὲ παλαιὰ καὶι- 

γνῶς. .γ. Πασῶν αὐτῶ" αἱ γάρ. τοι 9? τῆς καϑαρό- 

᾿Ζητος ἔννοίαε χώλοιὸΨ xol σχήμασι πολλάκις τοῖς τῆς 

λαμπρότητος ἢ] περιβολῆς nag! αὐτῷ διαπλέχονται, καὶ 15 
tavvavriov αἱ τῆς περιβολῆς ἔννοιαι διὰ τῶν τῆς καδὰ- 382 
Qórmtog καὶ τῆς εὐχρινείας «ἐξάγονταν σχημάτων, fav- C 
tayoU τὴν μίξιν ἐναρμόνιον τοῦ ῥήτορος ποιουμένου. 
ὃ. Πλεονάξειν δ᾽, ἔφην' πλεονασμὸν λέγει ἐνταῦϑα, 
ἐπέιδὴ τὸ πλεονάζειν xol ἐν πλήϑεε ἐστὶ καὶ ἐν δυνά- 10. 
μές, οὐ τὸ πλῆϑος τῶν ὀχτὼ μορίων τῆς ἰδέας, ἀλλὰ 
τὴν δύναμιν" οἷον ἐπὶ τῆς τραχύτητος ἡ λέξις χαὶ τὸ 
σχῆμα xol δύο μόνα ὄντα ἰσχυρότατα 63 εἰσι παρὰ τὰ 
λοιπὰ ἀάντα" κοινωνοῦσιν oüv αἱ ἰδέαι χατὰ τὰ μόρια - 
ἀλλήλαις" γίμεται δὲ ἑχάστη ἰσχυρὰ οὐκ ἐκ τῶν χοινῶν, 25 
ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἰδίων" ἐχεῖνα γὰρ αὐτὴν χαρακχτηρίξειν ὕτε 
μάλιστα δύναται, 5" c & καὶ χυριώτατα ἑκάστης ἰδέας φη: 
Giv* ὥσπερ ἡ σφοδρότης τῇ τραχύτητι κατὰ μὲν ἐννοίας 

58 Ald, περιβολήν, 59 Par, iproroxrixüm. manus recen- 

tior superscripsit: ὑποκατιών, 60 Ald, λάβοι μένε — 61, Litt, 

B. est in T. VII. 2o. et apud Sicel. 62 ro, Ald. om. , est in 

Par. et. T. VII. [Mon. xol γὰρ Toig. ]. 63 Ald. ἰσχυρωώτητα. 
64 Par. δύνανται, N 
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τινὰς xol λέξεις xal, μεθόδους, συνϑήχην τε xol ἀνά- 

παυσιν χοινωγεΐῖ, σχήμασι δὲ χαὶ κώλοις πάντη διέστη- 

χεν" ὃ τοίνυν ἐναργῆ σφοδρότητα βουλόμενος ἐργάσα- 

σϑαι ; σχήμασι χαὶ κώλοις σφοδροῖς πλεοναζέτω, xoci 

P XVQLUT OG τεύξεται τοῦ oxonoũ. . 

"Ecouv οὖν πρῶτον μὲν xo) ἰσχυρότατον ἁπανταχοῦ ἢ ἔννοια, καὶ 
τὰ λοιπά. 

Ἔστιν οὖν: τοῖς συμβαλλομένοις $5 τῇ ̓δυνάμει 

καὶ χυριωτέροις οὖσι κατὰ τὸν τοῦ πλεονασμοῦ λόγον, 

40 ἐχείνοις καὶ τὴν πρώτην ἀποδίδωσι τάξιν" ἐν μὲν οὖν 

τοῖς φϑάφασι xarà τὴν φυσικὴν ἀκολουϑίαν τὴν ἀπα- 
οίϑμησιν ἐποιήσατο, καὶ μετὰ τὴν ἔννοιαν τὴν μέϑοδον 
ἔϑηκεν" ἐνταῦϑα δὲ τὴν τάξιν μετέϑηχεν, ἅτε περὶ τῶν 
τὴν δύναμιν ποιούντων διαλεγόμενος * xal τετάρτην τὴν 

45 μέϑοδον ἔταξεν, ἐπειδὴ πρώτην τὴν λέξιν ὁ ἀχροατῆς 

προσδέχεται, χαὶ οὐδὲν ἕτερον αὐτῷ διαπορϑμεύει τὴν 
ἔννοιαν" τὴν δὲ λέξιν προσδέξαμενος ἐπιποϑεῖ xol τὸ 
περὶ αὐτὴν σχῆμα λαβεῖν, διὸ καὶ μετὰ τὸ σχῆμα τὴν 
μέϑοδον τίϑησιν" ἔστε δὲ μέϑοδος μὲν λόγος τὴν ΄οἷ- 

20 χείαν τῆς ἰδέας ἔννοιαν χατὰ τὸ προσῆχον ἀπαγγέλλων" 

σχῆμα δὲ λέξεων ἐξάλλαξις, καὶ σύνϑεσις ἐπὶ τὸ χρεῖτ- 

tov ἄνευ τρύπου" καὶ δὴ xol τὸ σχῆμα καὶ 7 μέϑοδος 

κοινωνοῦντα ἀλλήλοις κατὰ τὰ ἐναλλάττειν τὸ σύνηϑερ 

διαλλάττουσι ταύτῃ, ὅτι ἡ μὲν μέϑοδος ἐννοίας" ἐστὶν 

25 ἐναλλαγὴ, τὸ δὲ σχῆμα τῆς λέξεως, καὶ ὅτι τὰ μὲν τῆς 
διανοίας σχήματα, ὡς. καὶ πρόσϑεν εἴρηται, κἂν ὑπαλ- 
λάξῃ Tig αὐτὰ τοῖς “5 ῥήμασιν, ὁμοίως μένει" τὸ δὲ. τῆς 

᾿ λέξεως σχῆμα μεταπιπτούσης τῆς λέξεως οὐχ oiov τέ 
ἐστιν φυλαχϑῆναι' ἱστέον δὲ, ὡς ἐνταῦϑα παρῆκε περὲ 

80 τῶν κώλων εἰπεῖν, xar' ἀναάγχην γὰρ παρὰκολουϑοῦντα 

65 Cfr. T. VI, ἃς. — 66 Ald, τῆς, — v. 29. oua pst. τῆς ̓ 

Mio Ald, oin, , recepi ex Par, 
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ταῦτα παρῆχε" TO γὰρ σχῆμα ὑπὸ τῶν χώλων περατοῦ- 
zc τὸ xol ὁρίζεται, οὕτω δ᾽ 57 ἂν παρῆκε, καὶ nip τοῦ 
ῥυϑμοῦ 68 εἰπεῖν παραχολουϑοῦντος τῇ συνϑήχῃ καὶ ἀνα- 
σταύσει, εἰ μὴ 55 πρὸς τοὺς μουσικοὺς ἀνεφύετο λόγος 
αὐτῷ» 8. δύνασϑαει γὰρ φῆ σουσιε" καὶ γὰρ τῷδ 
ὄντε παρ᾽ ἐκείνοις 79 τὸ ὅλον ἐστὶν ὁ ῥυϑμός" εἰ γὰρ 
καὶ ὃ αὑτός ἔστι “παρὰ πᾶσι καὶ ἐκ τῶν αὑτῶν γίνεται͵ 
στοιχείων, ᾿ἀλλ᾽ οὖν χατὰ τὴν δύναμιν ἿΣ διάφορος" τὸ 
δὲ αἴτιον τόδε᾽ τῶν τεχνῶν ὅσαι 72 τῇ αἰσϑήσει' δουλεύ-. — 
οὐσι, χάριν ἡδονῆς τοῦτο ποιοῦσιν" ὅσαι δὲ τῷ λογισμῷ, «0. 
τοῦ συμφέροντος ἕμεχεν" ἀλλ᾽ ὅταν τὸ ἀποτελούμενον 
αἰσϑήσει μιᾷ προσενεγϑῆ, τὰ μεγάλα δρᾷ" τοὐναντίον ^ 
δὲ γίνεται διαμεριξόμενον ἀσϑενὲς, πῇ μὲν πρὸς ταύτην, 
πῇ δὲ πηὸς ἑτέραν φερόμενον , διὸ δὴ xoi τοὺς ἑτερο- 
φϑαλμους᾽ λέγουσιν ὀξύτερον ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν 7? 15 
eig», ἅτε μὴ ᾿μεριζομένης τῆς ὄψεως 74 ἐπὶ τῶν 
ὁρατιχῶν ὀργάνων, ἀλλ᾽ ἅμα πάσης 75 ἐκχεομένης διὰ 
τὸ πάϑος καὶ τὴν συμβᾶσαν περίστασιν" οὕτω τοίνυν 
καὶ ἐπὶ τῶν μουσικῶν᾽ ῥυθϑμοί" 75 πρὸς γὰρ τὴν ἀκοὴν 
φερόμενοι μόνην εἰκότως 77. χατά τε τὸν λόγον ἐχείνων 30 
ὑπὲρ ἅπαντα πανηγυρικὸν δύνανται ?* λόγον ἡδίους 7» 
ποιῆσαι τὰς ψυχάς" καὶ μᾶλλον͵ κενῆσαι ϑυμὸν ἢ " σφο- 
δρὸς λόγος καὶ 35 καταφορικός" ἐχλυόμενοι γὰρ ἐχ' τοῦ 
λογισμοῦ διὰ τὸ ἄσημον τῆς φωνῆς 5 xol μόνῃ τῇ ἀκοῇ 

67 Ald. δ᾽ ἂν παρήκε. . 68 Ald. vrov. 69 Par. ó πρός, 

70 T. VIL ua. 71 T. VII. τὸ δυνατὸν διάφ. τί δὲ τὸ «αἴτιον, 
ἡντεῦϑεν εἰσόμεϑα. . 72 ὅσαν — ποιοῦσιν. Mon.8. om. 75 
T. VIL τῆς αἰσϑήσοως. 74 T. VIL Odog. 75 πάσης Ald. 
om., est in Par. et T. VII. . 76 Ald. ῥηϑμοί,. Par. ῥυθμῶν. 
T. VIL. ῥυθμῶν τῶν μουσικῶν. 77 Mon. ἔκειντο. 78 Ald, 
ἠδύγατο. Par. ἠδύναντο. T. VII. δύνανται. 79 Mon, ἰδίους. 

80 καὶ ex Par. inserui ; Ald. om., T. VII. ἢ τὸν σφοδρὸν λόγον 

καὶ. καταφοριχὸν, ἐξωθούμενοι γάρ. 81 T. VII. τῶν ὀνομάτων: 

- 
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προσπίπτονξες τὰ 'μέγιστα δύνανται παρὰ τοῖς μουσικοῖς" 

ἐπὶ δὲ τῶν λόγων, ἅτε μεριζόμενος ὁ ῥυϑμὸς, καὶ πῇ μὲν 
πρὸς τὴν ἀχοήν, πῆ δὲ πρὸς τὸν λογισμὸν φερόμενος, 

383 ἐξασϑενεῖ, μεῤιζομένης ὃ δηλαδὴ τῆς δυνάμεως. y. Καὶ 
αϑυμὸν κινῆσαι" ὡς ὃ Τιμόϑεος αὐλήμασιν ἐκίνει 

πρὸς ϑυμὸν xoi ὅπλα τὸν ᾿4λέξανδρον, καὶ “ακεδαιμό- 
ψιοι πρὸς τὸν ἐμβατήριον τοῦ δ᾽ αὐλοῦ ῥυϑμὸν χατὰ 
πολεμίων ἔχωρουν. φασὶ δὲ καὶ τοὺς Πυϑαγορείους, εἴ 
ποτε κινηϑεῖεν αὑτοῖς ** τὰ πάϑη, ἤ τινας, ἑτέραυς ὑπ᾽ 35 

40 αὐτῶν κατεχομένους ϑεάσαιντο, διὰ τῶν ἐν 86 αὐλοῖ τε 

xxl χιϑάραις ῥὀνθαῶν μετάγειν ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον 97 
τὴν ψυχήν' καὶ Πυϑαγόρας δὲ, ὡς ᾿Ιαιιβλιχός φησιν 
ἐν τῷ περὶ τῆς Πυϑαγορικῶν 88 αἱρέσεων, μέσων *? 
vuxtüv ἀστρονομούμενος νεανίαν τινὰ σὺν αὐλητῇ χω- 

45 μάζοντα μετὰ λαμπάδος κατὰ αὐλητρίδος, τόν τε 55 οἷ- 

xov αὐτῆς͵ ἐμπρῆσαι σπεύδοντα διὰ ζηλοτυπίαν, ἐπέσχε 
τῆς μανίας ?* παρακελευσάμενος τῷ αὐλητῇ, ꝰ μετα- 

βάλλεσθαι τὸν ῥυϑμὸν ἐπί τε καταστηματικώτερον μέ- 

82 T. VII. διαμεριζομένης δηλονάτι δυνάμ. Οἷδὲν ὃ τεχνό- 

γράφος καὶ «Αακεδαιμονίους τοὺς ἀνδρικωτάτους πρὸς τὸν ἐμβατ. 

, — χωροῦντας. φασί. Sch. min. Θετέον αὗταν τοὺς ῥυϑμοὺς 
δηλονότι καὶ τὰς συρϑήκας καὶ τὰς λέδεις, Θυμὸν κινῆσαι" ὡς 

E Τιμόϑεὸς a. ἐς vt. 8. xai ἀρὰς τὰ Onda τὸν 3 AES, - Σ φοδρόν" 

ὑβριστικόν. ᾿Ερεσχελήσωσιν" ἀντὶ τοῦ ὑβριστικὼς διαλέξονται" 

᾿Ερεσχελία ἐστιν ἡ περὶ τὰ χείλη ἔρις, τοντέστι τοὺς λόγους, Ven, 

τὸ δὲ ἐρεσχελίσουσιν ὁριστικῶς διαλέξονται σημαίνει. 85 Par. 
τόν. 84 Ald. Par. αὐτῶν. Par. 2977, Mon. αὑτοῖς. Véh. sim-. 

ϑείη ἐν αὑτοῖς, 985 Ven. κατ᾽ à. supra lin, ὑπ᾽, — T. VH 9:4 

veto xiovutrovc. 86 ἐν Mon. om. . 87 Mon. ἡμέτερον. 

88 Ald. Par. Ππυϑαγορείου αἱρέσεως. T. VII, πυϑαγορικῶν αἷρὲ- 

gto. 89 Par. T. VII. μέσων. Ald, μέσῳ.  ..90 τε Mon. om. 

91 Mon. ἔπασχε τῆς μονὴ. 92 Ven.. τῷ αὐλητῇ. Ald. Par, 

2918. 3916, 2977. τῇ αὐλητρίδι, — tüm Parr, tes et Mon. με- 

ταβαλέσθαι. Ven, Ald, μεταβάλλεσθαι, En 
i 
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Aoc, tó καλούμενον σπονδεῖον.. ᾿Εμπεδοχλῆς δὲ ὁ sq 
yavrivog, ὃ Πυϑαγόρου μαϑητὴς, ὁ χωλυσανέμας ini- 
xÀnv, σπασαμένου τινὸς ἤδη κατὰ, tov πλησίον τὸ ξί- 
φος, ὃς ἐδύχει τὸν πατέρα τοῦ ϑυμουμένου ἀνῃρηκέναι, 

ἀναχρουσάμενὸς 53 τι καταστηματιχὸν τῇ χιϑάρᾳ μέλος, 
ἣν ἔτυχε μετὰ χεῖρας ἔχων, διεκώλυσε τὰν φόνον γενέ- 

σθαι, χαλάσας τοῦ vscvloxov τὸν ϑυμὸν ?* μαλϑαχω- 

σι. 

τέρῳ ῥυϑμῷ᾽ καταφοριχὸν δὲ λέγει τὸν ὑβριστικόν. 
δ΄. Κἂν τῇ ἄλλῃ μουσικῇ" εἰπὼν ἄλλῃ ἐδήλωσεν, ὅτε 
καὶ ἡ ῥητοριχὴ μουσιχὴ. μέν ἐστιν, οὐκ ἔμμετρος δὲ, οἷα 
ἢ τῶν ποιητῶν" ἀλλὰ ὡς τινος πεζοῦ λόγου γινομένη. 

"πῶ e. 

0 ᾧ , : , *» » 1 € € 4 

ὃ. Τῷ τοιόνδε γίνεσθαι, οἷον ἢ γοργὸν, ἢ ομαλὸν,. 
ἢ σεμνόν, ἢ τραγύν. ς΄. Καὶ δι ἣν αἰτίαν" ποιχι- 
λώτατος9" γὰρ οὗτος ἁπάντων περὶ τὰς μίξεις" ὡς καὶ ὃ 

““λικαρνασεὺς ἐν τῷ περὶ συνϑέσεώς 99 φηᾶι τάδε" ὅρος 
γὰρ δὴ tig ἐστιν ἐχλογῆς ὀνομάτων καὶ κάλλους συνϑὴη- 
κης ὁ Δημοσϑένης"“ χαὶ ἀνωτέρω περὶ “Πλάτωνος λέγων 

φησίν." 97 κεἰ δὲ ye δεινὸς οὕτως ἦν ἐκλέξαι τὰ ὀνόματα, 
ὡς συνϑεῖναι περιττὸν, 58 χαὶ νῦ xev ἢ παρήλασε τὸν 
Δημοσϑένη͵ κάλλει ἑρμηνείας, n ἀμφήριστον 55 £uxe* 
νῦν δὲ περὶ τὴν ἐχλογὴν ἔστιν ὅτε διαμαρτάνει," 

15 

End δὲ χωρὶς μὲν αὐτὴν καϑ' ἐαντὴν ἔστιν εὑρεῖν οὐδεμίαν “ἐξειρ». 
γασμένην ἐδέαν διαρκῶς, καὶ τὰ ἑξῆς, 

Ἐπεὶ δέ" τοῦτο λέγει, ὅτι ἐὰν μὴ μάϑωμεν, τίς 
ἐστιν ἡ καϑολικὴ ἰδέα, ov δυνάμεϑα διδάξαι ἢ) τοῦ Πλα- 

95 Mon. Par. 2977. ἀναβαλλόμενος. Vén.. Par. 2916. ἀναβα- 
λόμενος. 94 τὸν ϑυμὸν T, VII. ponit post ῥυϑμῷ. tum addit: 
εἰκότως ov» παρὰ τοῖς μουσικοῖς τοσαύτην ἔχειν ὃ ῥυϑμὸς ϑρυλεῖ- 
ται [Par. 2977, ϑευλλεῖται ex corr.] δύναμιν. 95 T. VII. ». 
96 Par. addit: ὀνομάτων. p. 242. Schaef. 97 p. 210, Schaef, — 
Ald.;Ocvoc, — 98 Ald. καὶ zsgir. Par, T. VII. et Dionys, καὶ om. 
99 Ald. ἀμφίρησιον." Tum T. VII. ἔϑηκεν. 
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τωνος ἢ toU δΔημοσϑένους τὴν. ἰδέαν. β', "Advayxy 
πάντων" καίτοι διὰ τοῦ Δημοσϑενιχοῦ λόγου καὶ περὶ 

. πασῶν τῶν ἰδεῶν διδάσχειν ἐπηγγείλατο" ἀλλά φαμεν, ὅτι 
νῦν πρότερον βούλεται τὰς ἀρχὰς διδάξαι, ἐξ ὧν ἅπας 

5 γίνεται λόγος, ἔπειτα χαχεῖνο ποιῆσαι. y. Ἦσαν δὲ 
δήπουϑεν" ἰδέαι ὃ ἑπτὰ, γενικαὶ μὲν τρεῖς, σαφήνεια, 

μέγεϑος, " ἦϑος" εἰδικαὶ δὲ τέσσαρες, κάλλος, γαργό- 

της, ἀλήϑεια, δεινότης" εἴδη τῆς σαφηνείας δύο, χα- 

ϑαρύτης καὶ εὐχρίνεια" εἴδη τοῦ μεγέϑους ἐξ, σεμνότης, 

40 τραχύτης, σφοδρότης, λαμπρότης, ἀχμὴ, “περιβολή" ? 
εἴδη τοῦ ἤϑους. δύο, * ἀφέλεια, ἐπιείχεια. κδ΄. Οἷον 
διαφοράς" γράφεται καὶ οὕτως" οἷον διαφορὰς οὐσίας 
τινός" τὰ γὰρ μέρη ἑκάστης ἰδέας ὥσπερ συστατικαὶ 
διαφοραί τινος εἴδους εἰσίν. e. "Hv δὴ καὶ πρώτην' 

15 προτέταχται ἢ σαφήνεια, διότε καὶ παντὶ λόγῳ σαφηνείας 

μαάλιατα δεῖ" 5 εἰ γὰρ τὸ ἀντιχείμενον αὐτῇ καχίζομεν, 
τὴν ἀσάφειαν" φροντιστέον ἄρα τῆς σαφηνείας" ἀλλ᾽ 
ἵνα μὴ παντελῶς ἐχχλίνωμεν tig τὸ εὐπετὲς καὶ χαμαι- 
πετῇ τὸν λόγον ποιήσωμεν, κχαταφεύγειν εὐθὺς ἐπὶ τὸ 

20 μέγεϑος δεῖ" τούτῳ γὰρ 7 χρησάμενοι δευτέρῳ καὶ τῶν 
τς ἐδιωτῶν δόξαιμεν * ἂν διενεγχεῖν, καὶ τὰς χρείας ἀντέ- 

,χεσϑαι"" τὸ γὰρ μέγεϑος εἰς ὕψος ἐπαίρει τὴν σαφη- 
νείαν, καὶ φεύγδι τὸ εὐτελές" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τὰ μεγάλα ti- 
va, δεῖ xoi ἡδέα, 10 ivo μὴ τοὺς ἀχροατὰς ἀποστρέφω- 

14 Est in Par. 2977. Mon. om. —— 2 Par. 2977. μέϑοδος. 
$ Par. 2977. xai nepif. 4 δίο ex Par. 2977. recepi, 6 Est 
in T. VII. &. et apud Sicel. 6 Sicel. κακέζεται. T. VI. add. 
καὶ φεύγομέν. 17 Par. 2916. 2977. γὰρ καί, —— 8 Ald. δόξομεν, 

Par. Sic. et T. VII. δσξαιμεν. ^... 9 T. VII. add. συμφέρεσθαι 

γὰρ δοκοῦντες ἐκείνοις ἐκ τοῦ ἐπιφερομένον διαστελλόμεϑα, καὶ τὴν 

τοιαύτην ἀποχρουόμεϑα διαβολήν" τὸ γὰρ με). ἐπιφερόμενον δεύτε- 

ρον. 10 T. VIT. addit: τάχα [τάχα Mon. per lac, om.) γὰρ 

ἂν τοσοῦτον λυπήσωσιν Grur μὴ πρὸς [Sicel. μὴ: προςτυγχάνωσιν) 



ZXO4LIA4 ELS IAEQN TOM.& 461 

σεν, ἕπεται xal τὸ χάλλος τῷ μεγέϑει" μεϑ᾽ ὃ 11 ἡ yop- 
γότης, ὡς ἂν *? τὸ χεχαλλωπισμένον μέγεϑος εὐκίνητον 
σεοεήσῃ *? κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον. βραδέα γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον !* χαὶ 'δυσχίνητα τὰ μεγάλα" διὸ δὴ καὶ τὸν 
Περικλέα φασὶν *5 ἠρέμα βαδίζειν, τὸν ὄγκον ἐντεῦϑεν δ 
καὶ τὸ μέγεϑος ἐμφαίνειν 16 βουλόμενον" ἐπεὶ δὲ δεῖ 
μὴ μόνον διαχειρίζειν, 17 ἀλλὰ xol τὸν λέγοντα τὴν ἑαυ- ΄ 
τοῦ φύσιν ἐμφαίνειν, καὶ κινεῖσθαι πρὸς τὴν προκχειμέ- 
νην ** ὑπόϑεσιν, ὅταν 159 μὲν προσφάτως δόξῃ κινεῖσθαι 384 

καὶ κατὰ τινα περίστασιν, ποιδῖ τὸ ἀληϑές" ὅταν δὲ 10 
τὴν ἐνυπάρχουσαν ?? καὶ χρονίαν ἕξιν ἐνδείξασϑαι βου- 
ληθῇ, ?* ποιεῖ τὸ ἦϑος᾽ διὸ δὴ xoi προετάγη τῆς ἀλη- 
ϑείας᾽ τὸ μὲν γὰρ ὥσπερ κατὰ φύσιν αὐτῷ συγκεχλη- 

ἡδονῆς τυγχάνωσιν, ὅσον καὶ κατὰ [Sicel. μετὰ] τὸ μέγεθος ὕπερ-᾿ 

βάλλουσι , καὶ μᾶλλον ἂν ἀποστρέψωσι [Sicel. ἀποτρέψωσι! A τοὺς 

περίτυγχάνοντας᾽ τίς γὰρ ἀνάσχοιτο τοιούτοις ἐκτυχεῖν᾽ ü μὴ μόνον 
sio μεγάλα λίαν, ἀλλ᾽ ἤδη [Sicel. ἤδη που.] καὶ λυπηρά" διὰ ταύτην 

τοίνυν [Mon. διὰ τὸ ταύτην τοίνυν. Parr. oet ταύτην om.] τὴν αἰτίαν 

τὸ κάλλος ἕπεται τῷ μεγέϑει. [Ald. ἕπαιται — τὸ μεγέϑει. sic). 14 

Mon. 8. xa9ó. 12 T. VII. πως v0. 13 Mon. ποιήσει. 44 Sicel. 

ὡς ἐπίπαν. 15 Sicel. λέγουσιν. 416 Sicel. ὑφαίνειν. Post βουλόμε- 

γον 'T. VII. addit: καὶ μέχρι μὲν τῆς γοργδέητος ἵσταται τὸ λεγό-᾿ 

μένον" ἀνάγκη γὰρ εἶναι τὸν λόγον σαφῆ --- καὶ μὴ Σαπεινὸν, ἀλλὰ 
μέγαν [Sicel. μὴ λίαν, ἀλλ᾽ ὕπως] May, ὅπως ἐπφύγῃ τὸ χαμαίζη- 

λον, καὶ μὴ μόνον ἐπηῃρμένὸν,. ἀλλὰ καὶ κεκαλλωπισμένον, καὶ μετὰ 

ταῦτα εὔζωνον καὶ ταχύγ' ὥσπερ γὰρ τὰ δυσκένητα τῶν σωμάτων 

καχέζεται, κἂν ὦσι μεγάλα λίαν, καὶ καλὰ [Mon. σαφοῦς], τὸν αὖ- 

τὸν τρόπον καὶ Ó λόγος [Par. 2977. τὸν αὑτὸν λόγον xal ὃ τρύπορ] 
χωλεύει δυςπόριστος (Sicel. δνςπόρευτος. Mon. Parr. δυςπόριστος.] 

ὧν καὶ βραδὺς, xü» ἢ κεκαλλωπισμένος καὶ μέγας" δεῖ δὲ μὴ μόνον. 
17  Sicel. supra re: ponit ὦ. 18 Par. Urroxsuusyny. manus re- 

centior superscripsit : 7e. προ. T. VII. ὕποκειμ. 19 T. VH. 

ἀλλ᾽ δῖαν. 20 Sic. ὑπάρχουσα»." idem et' T. VII. ἕξιν καὶ ἄρον 

νίαν. 21 Sic. et Par. 2916, βουληϑ εέη. 
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ρωμένον εἰσάγει, 22 τὴν δὲ χατὰ περίστασιν ix τοῦ ὑποε 
κειμένου ! κινούμενος πράγματος '33 ἐπὶ τούτοις ἡ δεινό- 

της, καὶ μάλα εἰχόοτὼς, τὰ γὰρ προειρημένα διαγειρίξειν 
τῷ ῥήτορι, σπουδὴ ?* κατὰ τὴν͵ ἐνυπάρχουσαν αὐτῷ 25 

ὃ τέχνην xoà δεινότητα, οὐ 36 χατὰ ταξιν, ἀλλὰ χατὰ τὴν 
ἀχολουϑίαν τοῦ πράγματος. 37 

Περὶ σαφηνείας, ἡ ὑποβέβηχε τὸ χαϑαρὸν xol 
εὐχρενές. 

Ξαφήνειαν τοίνυν λόγου ποιεῖ εὐκρίνεια καὶ καϑαρύτης" καὶ τὰ 

1 40 λοιπά. 

"naci σχεδόν" καὶ ̓ ἀνωτέρω. εἶπε * συνίστασϑαι 
μὲν ἑκάστην λόγων ἰδέαν ἐκ τῶν ὀχτὼ, οὐ μέντοι ἐκ zav- 
των πάντως evayx γίνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν οἰχειοτάτων 

3. ο« ει , v ⸗ 2 Y " p 442 .. ΄“" ) 

αὑτῇ, ἃ καὶ χυριατατα ? εἰπεν. D. α πρῶτὸν γε. 

22 Par. 2977. εἰσαγάγοί. Par. 3916. εἰσενέγκοι. Mon. εἰσενέγ- 

νεῖν, Sic, Ald, Par. εἰσάγει, 23 Sic. πρᾶγμ. κιγουμένην. tum 

T. VII. addit: καὶ τούτων λαβέ μοι [Mon. λάβοιμεν τὰ πέρατα) 

τὰ παραδείγματα" σαρέρτερον γὰρ ἂν οὕτως γένηται τὸ λεγόμενον" 

οἷον ὡς iy τῷ κατὰ Τιμάρχον, εὐθὺς γὰφ ἐν τοῖς προοιμίοις ὃ [ὃ 
Sicel. om,) 4iogírgg τὴν ἑαντοὺῦ φύσιν ἐγέφηνε (Sic. supra ἐκ po- 

mit Z.], ds y&Q, φησὶ, τὸν ἀπράγμονα βίον Gyuümigag, νῦν ὑπὸ 

τῆς Τιμάρχου βδελυρίας κατηγρρεῖν ἀναγκάζομαι" ὅρα yuQ, ὅπως 

wal λέγει, ,, οὐδένα πώποτε τῶν πολιτῶν οὔτε γραφὴν γραψάμενοφ 

οὔτε εὐθύναις λυπήσας“ καὶ rà ἱξῆς. “τῷ δὲ ἀληϑεῖ μόνῳ (T. VII. 

μόνος, omieso aq. οἰκείως. seeutus sym Sic,] 0 ῥήτωρ οἰχείως xon- 

ται καὶ συνεχῶς, οἷον ᾿Ανδροτίων, à γῇ καὶ ϑεοῖ, μεταξὺ γὰρ ὧσ- 

περ ἐξ αὑτοῦ κικούμενος τοῦ πράγματος τὴν ἑαυτοῦ διάθεσιν ἀνεκά-- 

λυψεν [Sic, ἀπεκάλυψεν). — 24 Ald. et Par. σπουδῃ. T. VII. Sic. 

σπφυδή. 415 Sic. αὐτοῦ, 26 Mon. καί. 21 Mon. addit: 
τέλος Tov περὶ ἰδεῶν. ) 

' 4 Est in Par. 3916. 2977. εἶπεν, ὅτι συνίσταται. 2 Ald. 

κυριώτατον. arr, χυριώτατα. 
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- ἀὕτη γὰρ μάλιστα noui τὴν σαφήνειαν, ἧς βλαβείσης — 
ἐπεισέρχεται ἡ εὑχρίνεια, τὸ συμβὰν τῇ καϑαρότητι ϑε- 
ραπεύουσα πάϑορ" διὸ δὴ καὶ τὴν χαϑαρότητα προέτα- 
ἕεν, &r& μάλιστα συντελοῦσαν πρὸρ τὸ σαφῆ ποιῆσαι τὸν 
λόγον ἡ γὰρ εὐχρίνεια τάχᾳ περιττὴ, ὕταν ἡ ?-xaDa- 8 
ούτης ἐῤῥωμένην ἔχῃ * τὴν φύσιν. γ΄. Kara τι" τουτ- 
ἐστιν ἔννοιαν, μέϑοδον, λέξιν καὶ σγῆμα. δ΄, Ka 
μηδὲν ἔχουσα Bad v οἱονεὶ τὸ χεκρυμμένον. καὶ λαν- 

ϑάνον τοὺς πολλοὺς, καὶ ὑπερβαῖνον τὸν πολὺν ἄνϑρω- 
στον" nspuevonpéyoy δὲ τὸ ἐξ ἐπινοίας τοῦ λέγοντός τε 16 

προσλαμθᾶνον.  & Χρὴ ἡ δὲ αὐταρφ'" καϑ' ἑαυτὴν, 

φησὶν, ἡ προχειμένη δ᾽ ἔννοια σαφεστάτη ἐστίν" ἐπειδὴ 
δὲ δεινώσεως ἕνεκα 7 παρείληφεν αὐτὴν χαὶ τῆς σα- 
«ηνείας, ἐχβιάζεται τὴν φύσιν, καὶ τὸ δοχοῦν ἁπλούστα- 
TOV, λελέχϑαι γέμει βαϑυτηξος" διὰ παραδει) “μάτων γὰρ 43. 
κατασχευάσαι βουλόμενος δεινότερα πάντων εἰς αὐτὸν 

ὍΜειδίαν πεποιηχότα, τὸ κατὰ “Σαννίωνα ὃ παρείληφεν" 

εἴ γε τοῦ μὲν ἀτίμον Σαννίωνος 5 χοροδιϑασχάλου παρὰ 
παρὰ τὸν νόμον χαταστάντος οὐδὲ τῶν ἐχϑρῶν οὐδὲ εἷς 
ἥψατο, Μειδίας δὲ 15 τὸν ῥήτορα φιλοτίμως χορηγοῦντα 29 

ἐτύπτησεν. ᾿ς. Ἕνεκα γὲ τῆς. ἐπιβολῆς" τουτέστι 
τοῦ ἐπιχειρήματος * τὸ μὲν γὰρ κατὰ «Σαννίωνα, καὶ τὴ 

τῶν τριάκοντα, εἰς κατασχευὴν ἑτέρου παρελήφϑησαν, 

xal διὰ τοῦτο ἀφανίζεσϑας δοκεῖ ἐν αὐτοῖς ἡ καϑαρό- 

της τὸ δὲ ,,ἀδελρὰς ἔχομεν ΤΣ "καὶ τὸ χοιμωνὸς εἰμι," 12 26 
ψιλῶς δι αὐτὸ τὸ πρᾶγμᾳ ᾿εἰσενήγεχταε, ζ. Καὶ μη- 

3 Ald. ἐκ καϑαρότητος. Par. $ "αϑαρότης, 4 Ald. Par. 
ἔχει, owes Dye. δ T. VIL e. ΠΕ $. 5.6 T. VIL 4 ἔννοια ἣ 
-góx. - 1 T. VIL addit: τοῦ xa9^ ἑαυτόν. tum Par. 2977. nage 

ἐλαβεν, 8 Ald. τὸ “Σαγνέίων. correxi ex Par. et T. VII. 9 

JGuvvloyeg Ven, om, — 10 δὲ A]d. om,, ést in Par. et T. VII. 
Man. ηδείας δὲ τοῦ ῥήτορος. 11 Dem, in Spud. init. 42 

Dem. in Dionysodor, init. | 
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δὲν ἔξωϑεν" γένος 1? μὲν εἴδει, ὅταν ἐθέλων 15 τὸ εἰ. 
δικὸν 15 εἰπεῖν xal τὸ γένος αὐτῷ 36 συμπεριλάβῃ, οἷον 
“Αἰσχίνην βουλόμενος ὑβρίσαι, καὶ γενικῶς περὶ πάντων 
συχοφαντῶν ἔφη 17 κπονηρὸν, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, πονηρὸν ὃ 

᾿δ συχοφάντης ἀεὶ, xal πανταχόϑεν βάσχανον καὶ φιλαί- 
τιον" τοῦτο δὲ xoi φύσει χίναδος δ τ᾿ ἀνθρώπιόν lari" 
ὅλον δὲ μέρει, 19 ὅταν τοῦ μέρους μνημονεῦσαι ϑέλον- 

τες χαὶ τὸ ὅλον προσπεριλάβωμεν, οἷον" 35, ἀλλ᾽ ὅλης 
οὔσης ἱερᾶς τῆς ἀχροπόλεως xol πολλὴν εὑρυχωρίαν ἐχού- 

40 σης, παρὰ τὴν γαλχὴν τὴν μεγάλην ᾿4ϑηνᾶν ἕστηχεν dx 
δεξ stay," Αόριστον δὲ ὡρισμένῳ" οἷον ?* , πολλὰ 
μὲν οὖν ἔγωγε ἐλαττοῦμαι κατὰ τουτονὶ τὸν ἀγῶνα i ' 
σχίνου, δύο δὲ, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, xoci μεγάλα“ ἀόριστα 

γὰρ ὄντα τὰ πολλὰ τοῖς ὡρισμένοις δυσὶ ?? προσπεριέ- 
λαβε. Κρίσιν δὲ διχαστῶν. οἷον 3}. ἀντὶ πολλᾶν 
ἂν, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, χρημάτων ὑμᾶς ἐλέσϑαι νομί- 
ζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ πόλει." 
τῷ γὰρ παρ᾽ αὐτοῦ ῥηϑήσεσϑαι μέλλοντι τὴν τῶν ἄχρο- 

ατῶν 

4 

13 T. VIL 324. 14 T. VIL. Oo». 45 Par. ἰδικόν. 46 
Ald. T. VIL. αὐτὸ, Par. αὑτῷ. t7 Pro cor. p. 307. 18 

Ald. Mon. κίναιδος. Par, Ven, xívadoc. Sch. min. δαλερὸν ζῶον 

οἷον ἀλώπηξ, quod Mon, in contextum recepit: idem τἀνϑρώπειον. 

19 Ald, Par. ἐν μέρει. T. VII. ἐν om. Sch. min. JIgoxaralap- 

- βάνονται πόλεις" αὐτῶν τῶν οἰκητόρων oi πλεῖστοι" ai πόλεις ὅλον, 

τῶν οἰκητόρων τὸ μερικόν. 20 De fals. leg. p. 428. Sch. min. 

οἷον, ἀλλ᾽ ὅλης — ἄκροπ. τοῦτο γάρ ἐστιν ὅλον, εἶτα ἐπήγαγε τὸ 

μέρος" παρὰ τὴν χαλκῆν τὴν μεγάλην ἐκ δεξιᾶς ἕστηκεν. ᾿ 21 Pro 

cor. p. 226. Sch. min. οἷον ἐν τῷ περὲ τοῦ στεφάνου " πολλὰ — 

Αἰσχίνου " τοὔτυ ἀόριστον. εἶτα ἐπήπαγε τὸ ὡρισμένον " δύο — με- 

γάλα. ταῦτα δὲ ἐν v0 περὶ αὑτῆς ἐρεῖ τῆς περιβολῆς. ibid. πολλοῖς 

δὲ παιδευϑεὶς πρότερον" ἀόριστον τοῦτο" εἶτα ὡρισμένον" λόγῳ, »όμῳ, 

προφήταις. 322 δυσὶ T. Vil. om. 28 Olynth. I. init, v.16. Ald. ἡμᾶς. 
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 aroy?* συμπεριέλαβε XQIOlY Ποιό τητα δὲ "e ἄγμα-. 

τος," ὡς ἐπ᾿ ἐκείνου", ,χαὶ σπουδαῖα "6 νομίξων, ὦ. ἄνδρες 

"Aóqvaiíot, χαὶ ἀναγκαῖα τῇ πόλει, περὶ. ὧν βουλεύε- 

ce 37] ἢ ὡς ἐν τῷ περὶ παραπρεσβείας" οὔτε δεῦρο ἤδη 

τὸ στράτευμα &yov ἐβάδιζε Φίλιππος" εἶτα "5 ἡ ποιότης β 

υαἰσχρῶς, ὦ «41ϑηναῖοι, καὶ ἀναξίως ὑ ὑμῶν" ' τὸ δὲ 39 ἢ τὴν 

πὺὸς ἕτερον διαφοράν" οἷον" ,οὐχὶ ταὐτὰ παρί-" 

σταταί μοι γινώσχειν, ὅταν τὸ εἰς τὰ πράγματα ἅπο- 

βλέψω καὶ ὅταν εἰς τοὺς ?? λόγους, οὑς ἀκούω" ἢ οὕτως" 389 

ὑπεσχόμην 31 χορηγήσειν μηδενὸς ἄλλου ὑπισχνουμένου.“ 10 

ταῦτα γὰρ πάντα εἴ τις χαλῶς σχοποίη ἐκ ἐῶν maga- 

χολουϑούντων τοῖς πράγμασι γίνονται' ὅταν γὰρ ἡ μέ- 

24 Sch. min. Μάρτυρες δὲ ὑμεῖς, ὑπὲρ ὧν καὶ πρὸς οὖς ὃ λό- 

γος" οἷ ἀκροαταὶ ἐκεῖνοί εἶσι καὶ δικασταὶ τοῦ λόγον͵ 25 T. VII. 
πράγματος τοῦτο μὲν, εἰ τῷ ἀνωτέρω τι λάβοιμεν συνημμένον, διὰ 
τὸ καὶ ἐροῦμεν, ὅτι πρὸς. τῇ κρίσει τῶν ἀκροατῶν καὶ τὸ σὺμ- 

φέρον τοῦ πράγματος ἐκ προοιμίων δείκνυσιν" εἰ δὲ καϑ᾽ ἑαυτὸ, 

ὡς ἐπ᾽ ἐκείνου. (Ald. Par. ἐκείνῳ]. 26 Mon. Par. 2977. azov- 

δαῖον et ἀναγκαῖον. — Phil.IV.init, 427 Ald. βουλείεσϑαι. Mon, 

βούλεσθε. — Sqq. ex or. de fals. leg. p. 590. ἢ ὡς — ἀναξίως 
ὑμῶν, T. VIL om., sunt inter sch. min., quae post ὑμῶν ad. 

' dunt: ταῦτα yàg πάντα περιβολὴν ἐργάζεται, ἦ φησιν ἐναντίαν εἶ» 
γαν τὴν καϑαρότητα. ib. Οὐ καλῶς μὲν ἴσως, οὐδὲ δικαίως, ἀπή- 
guys δ᾽ οὖν" τὸ γὰρ καλῶς καὶ δικαίως ποιότης ἐστὲ τοῦ πράγμα- 
τος. 28 Sch. min. εἶ οὕτως, 29 τὸ δὲ Ven. om, 80 

Ven. Mon. Par. 2977. 2916. εἷς τοὺς λόγ. ἀκούω. Ald. Par. eig 

om. Recepí οὖς ex Dem. ΟἹ. Ilf. init. ubi πρὸς τοὺς À. οὕς. — 

Sqq. T. VII. om., sunt ín sch. mín. οἷόν ὑπεσχόμην χορηγῆσαι, 
μηδενὸς ἄλλου ὑπιαχνουμένου. Τάττεοι δὲ “τοῦτο "᾿Αψίνης μετὰ τῶν 

σχημάτων εἰκότως" οὗ γὰρ σχῆμά ἐστι διανοίας κατὰ “Ἑρμογένην. 

ib. ᾿Ἐγὼ δὲ ὃ φιλαϑήναιοφ καὶ μάταιος" διαφορὰν λέγε 

ἐγταῦϑα ἑαυτοῦ vs καὶ τοῦ μεγάλου Βασιλείου, οὗ γὰρ ἠσϑόύμην," 

φηοὶ, τοῦ φϑόνου, πιστεύων τῷ πλάσματι.“ — $1 In Mid. p. 
519. verbis paullum inimutatis. | - 

Rhetor. V. | 90 
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9'oóoc ἐχπέσῃ τῆς οἰχείας φύσεως, ὡς μὴ τὸ 31 προχεέ- 

. μενον αὐτὸ μόνον λέγειν, εἰς τὸν τῆς περιβυλῆς ἐμπίπεεε 
λόγον. ἤ. Περιβάλλει δέ. τῷ πράγματε ?? aaoc- 
κολουϑοῦσι τὰ λοιπὰ περιστατιχά" ἐὰν μὲν οὖν τὸ πρᾶ- 

EE εἴπῃς 34 γωρὶς τῶν περιστατιχῶν, χαϑαρότητα σοε-- 
ἥσειρ, εἰ δὲ προσϑήσεις xal αὐτὰ, περιβολὴν c ἀπεργάσῃ" 35 
οἷον, Χριστὸς 7γεννᾶται , Τὸ πρᾶγμα ἐστι μόνον, ἐὰν 

δὲ ἐπεξεργάσῃ τὸ πὼς ἐγέννήϑη xal ποῦ καὶ πότε, περε- 
βολὴν ποιήσεις" ὅμοιον δὲ ἐστι καὶ τὸ ἐχορήγησα" εἶτα 

40 εἰ προστίϑης τὸν χρόνον, ὅτι τρίτον ἔτος τουτὶ, εἶτα 
τὸν τόπον, 536 ποῦ" ὑπεσχόμην ἐν τῇ ἐχχλησίᾳ τοῦτο ποι-- 
εἶν" εἶτα τὴν αἰτίαν" , (ἐπειδὴ, φησὶν, (οὐ χαϑεστηχό-- 
τός χορηγοῦ στάσις ἣν.“ εἶτα τὸν τρόπον, ὅτι ἐϑελον- 

τής. ταῦτα εἶ προστίϑης, περιβάλλεις" ἰστέον δὲ, ὅτι 

45 τὰ πεῤιστατιχὰ οὐ προηγουμένως, ἀλλὰ κατὰ δεύτερον 
λόγον δύξει μὲν λέγειν χαϑαρῶς, οὐδὲν δὲ ἧττον περε- 
βάλλει" τὸ δὲ ἤ τι 97 τοιοῦτον προσέϑηκὲ διὰ τοὺς λέ- 
γοντας, ὧν καὶ Πορφύριος ὁ φιλόσοφός ἐστιν, ἕβδομον 

περιστατιχὸν τὴν ὕλην. D. Πρὸ αὐτοῦ τοῦ πραά- 
20 χματος" εἰ γάρ Tig, φησὶ, μετὰ τὸ πρᾶγμα tau τὰ 

περιστατικὰ, δόξαν μὲν χαϑαρότητος δίδωσιν, ov μὴν 
καϑαρῶς ὡς προσῆκον ἐρεῖ" ἔδιον γὰρ μάλιστα χαϑα- 
φότητος τὸ μὴ χεχρῆσϑαι τοῖς περιστὰτιχοῖς. ί. Καὶ 
τὰ ἐφεξῆς" ἔστι δὲ τὸ ἐφεξῆς τόδε, ὥστε πολὺν χρό- 

45 γον πανυ μήτε τῶν ἰατρῶν μηδένα προσδοχᾷν περιφευ- 
ξεῖσϑαί με, ὑγιᾶνὰς καὶ σωϑεὶς ἀπροσδοχἥτως, ἔλαχον 
αὑτῷ τὴν δίχην τῆς αἰτίας ταυτηνί. «40. Καὶ τὸ ἀφη- 

γῆ no tux g* ποιεῖ, 39 φησὶ, χκαϑαρὰν τὴν μέϑοδον καὶ 

32 Ald. τὸ μή, Par. μὴ τὸ 33 Teguntur haec in Par. 
2977, 2916. absunt a Mon, δ84 Parr, εἴη. sq. τῶν Ald. om., 

est in Parr. tribus. 85 Ald, ἀπεργάσεις. οἷον χρηστός.  — 56 
Ald. τόπον, ὅτι ποῦ ὕὑπεσχ. Per. ὅτε Om. 57 Ald, εἴ τι. Par. 

5 τι. 88 T. VII. x. 

| 

| 
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ἡ ἀφήγησις, οὖσα καὶ αὐτὴ μέϑοδος, ἀλλ᾽ οὐ σχῆμα" 
κἂν ἀμφισβητήσωσιν 35 ἡμῖν τινες τῶν σοφῶν, οὗ συγ- 
χωρήσομεν * οὗ γὰρ τὰ σγήματα ἄλλοις τισὶ γίνεσϑαι 49 
σχήμασι πέφυκε" διαφέρει ** δὲ ἀφήγησις διηγήσεως, C ὅτι 
ἡ μὲν διήγῃσις ἔχϑεσίς ἐστι πράγματος μετὰ τὰς προς 5 

οιμιακὰς ἐννοίας ταττομένη" ἡ δὲ ἀφήγησις κατὰ μὲν 

τὸν 45 Τιβέριον σχήματός ἐστιν ὄνομα, 5 δι᾿ ἧς οὐ τὰς 
διηγήσεις μόνας προάγομεν, ^* ἀλλὰ καὶ πλεῖστα ὅσα κε- 
φάλαια . χατὰ δὲ Ερμογένην μέϑοδός ἐστιν, ἢ ἣν καὶ προ- 

εἶπε σχῆμα εἶναι διανοίας. ιβ. Καὶ γὰρ ὀρϑώσας. 45 10 
ὀρϑώσας μὲν τουτέστι * xav! ὀρϑὴν πτῶσιν προφέρων 
τὸν λόγον" οἷον “7 ἐγὼ, ὦ 4ϑηναῖοι, προδέκρουσα ἄνω 

ϑρώπῳ πονηρῷ καὶ φιλαπιχϑήμονε"“ πλαγιάσας δὲ, 

χατά τινα τῶν πλαγίων πεώσεων ἀφηγούμενος" οἷον 48 
»τοῦ γὰρ Φωκικοῦ συστάντος πολέμου, οὗ δι᾽ ἐμέ." ues 15 
pícag δέ' οἷον 45. εἰ μὲν περὶ καινοῦ τινος πράγμα- 
τος προὐτίϑετο, ὦ ̓ 4ϑηναῖοι, λέγειν." ἢ οὕτως. 3? »Κροῖ.. 

Sog ἦν “Ἰυδὸς μὲν γένος, παῖς δὲ ᾿Δλυάττεω, τύραννος | 

δὲ ἐθνέων.“ συμπλέξας δὲ, οἷον, ,χαὶ σπουδαῖα νο- 

μίζων, ὦ ̓ Αϑηναῖοι, καὶ ἀναγχαῖα περὶ ὧν βουλεύε- 40 
σϑε," 51 ἢ ὡς ἐν τῷ πρὸς «“επτίνην" ,τρία γὰρ τὰ μές 

39 T. VII. ἀμφισβητήσαιεν. 40 T. VII. γενέσθαι sine σχή- 
“μασι. Tum addit: ἐπεὶ δειξάτωσαν, καὶ συγχωροῦμεν εἶναι σχῆμα 
τὴν ἀφήγησιν, ἐπεὶ καὶ. ὃ τεχνικὸς, ἵνα μὴ. δόξῃ κατὰ πάντα τοῖς᾿ 

σερὸ αὐτοῦ. τεχνογράφοις ἐνὰντιοῦσϑαι καὶ ταῦτα πρώτως ἐπιχειρή- 

σας τῇ τοιαύτῃ πραγματείᾳ καϑυφῆκεν. 41 T. VIL «5. 42 

τὸν Àld. om. — Locus hic abest.a nostro Tiberio, qui sche- 
mata sua enumerat p. 17. et p. 40, ed. Boiss. ᾿ 43 Par, T, VII, 

ἐστιν ὄνομα. Ald. ὄνομά ἐστ, 44 Ald.Par, stpogayouty. T, VI, 

προάγομεν, 45 T. VIL. xa, 46 τοὐυτέστε T. VII. om, 47. 

Dem. contr. Tim. p. 701, 48 Pro cor. p. 230. 49 Phil, 
J. init. 50 Herod. 1.6. T. VII. ἢ οὕτως — ἐθνέων om, sub 

litt. zy. ponens, 51 Par. 2916. βούλεσϑε, Phil. IV. init, Parr, 
2916. et 2977. add.: κατὰ συμπλοκὴν. ἀφηγούμενος, συμπλοκὴ δέ 

30.. 
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γιστα ὀνείδη κτᾶται, 9? ὧν τὸ κατ᾽ 53 εἶδος ἕπεταε, ᾿ φϑο- 

γεροὺς, ἀχαρίστους, ἀπίστους, καὶ 4 ἐν Φιλιππικοῖς, ,,οὗ 

μόνον ὑμᾶς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους “Ελληνας ἀδικεῖ." 55 

as δὲ καϑαρὰ ἧ ἣ κοινὴ καὶ sig πάντας ἥκουσα καὶ μὴ τετραμμύ- 

5 yn, 59 xai τὰ λοιπά. 

ά. Καὶ μὴ τετραμμένη" ἀντὶ τοῦ τροπὴν ἔχου-- 
σα καὶ μεταφοράν. ὡς τὸ 57, αἱ δὲ πόλδις ἐνόσουν .^ ἐπὲ 
μὲν γὰρ τῶν σωμάτων χυρίως ἡ νόσος, ἐπὶ δὲ πόλεως 

᾿μεταφοριχῶς διὰ τὰς στάσεις. 58 ποιεῖ δὲ τὸν- τρόπον 
40 καὶ τὴν τροπικὴν λέξεν ἡ ἀχυρολεξία, 7) καὶ ἡ Ὅμηρος κ κέ- 

χρηταν συνεχῶς ὡς ἔχει. τὸ 

πόδας 59 πολυπίδακος Ἴδης. 

καὶ τὸ. 
ἄκρην κὰκ κορυφήν 69 

ἐστι σχῆμα ὅμοιον τῷ κατὰ σύλληψαν, ὡς ἐν τῷ πρὸς .4. [p. 460.] 
æ. T. À. quae absunt a Mon. 52 Parr. κχτώμενος.Ό. 55 Perr. 

ædcerͤ. 54 Parr. συμπλέκεται δὲ τὸ ἐν Φιλ. Phil, III. p. 110. 
b5 Parr. add.: καὶ τὸ ἐν Παναϑηναϊκῷ, τριῶν yag ἐθνῶν τῶν με- 

γίστων ἐν τοῖς “Ἑλλησι, καὶ τὰ ξξὴῆς. (Aristid. Panath. p. 120. Iebb. 
p. 194. Dind]. 56 Ald. τετραμμένους. Suq. καὶ μὴ τετραμμ. — 

διὰ τὰς στάσεις sumta sunt ex T. VII. xe. 567 Dem. procor. 

p.240. 58 Par. 2977. addit: Τετραμμένη" οἷον τὸ ἐκνενευρι- " 
σμένοι ἴΟ]. III. p. 57.) καὶ τὸ προπέποται, [0]. III. p. 54.) καὶ τὸ 
σεπραλότες [pro cor. p. 241.], xai τὸ τιϑασσεύουσι [0]. ITI. p. 37.1, 

καὶ ὅσα ἀπ᾿ ἄλλων νοημάτων ἐπ᾿ ἄλλα φέρονται, ἀφ᾽ ξαυτῶν δὲ 
σχληρὰ, ὡς τὸ ἀταρπός" αὕτη γὰρ τροπικὴ μὲν οὐκ ἔστιν, οὗ μὴν 

λεία, ἀλλὰ τραχεῖά τις. Sch. min. ᾿Εχνενευρισμένοε énl ταύρων 

' λέγεται, καὶ τὸ πεπρακὼς [de fals. leg. p. 545.) ἐπὶ δούλων, καὶ 

τὸ κατεσϑίων ἐπὶ ζώων [In Aristog. II. p. 782.]. Sch. min. add.: 

μὴ τετραμμένη. OU μὴν τὰ κατ᾽ ἀλήϑειαν σχήματα δι᾽ ἑτέρων 

σχημάτων γίνονται" 9| γὰρ ἀφήγησις δι᾽ ἄλλων καὶ ἄλλων σχημά- 
τῶν γίνεταν, ἣ ἀφήγησις ἄρα οὐ σχῆμα (Par. οὖσα οὗ σχῆμα). 59 

^ 4.2.59. ' 60 Ald. κακκορυφήν. — ll 6. 85. 
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ἁπλῶς γὰρ εἰπεῖν al τοιαῦται λέξεις ἐμφαντικώτεραε μὲν 
τῶν ὑποχειμένων εἰσὶν, ἢ κυρίως λεγόμεναι, λυμαίνονται 
δέ ye τὴν χαϑαρότητα" τοιαύτη ἐστὶ λέξις καὶ τὸ, προ- 
πέποται“ 9* xol ,«τιϑασεύουσι(" 5: xol ὅσαι ἀπ᾽ ἄλλων 
γοημάτων ἐπ᾿ ἄλλα φέρονται. 9? β΄. Παρ᾽ Ἰἴσοχρά- καὶ 
vsu ἐκ τῆς Ἰσοκράτους 5 τέχνης διδασχόμεϑα, ποῖχν - 
τῶν λέξεων λέγονται χαϑαραί" τοσοῦτον γὰρ πεφρόντικε 
τῆς καϑαρότητος τῶν λέξεων δ΄ ὁ ἀνὴρ, ὡς xal ἐν τῇ 386 

οὐκείᾳ τέχνῃ, τοιάδε παραγγέλλειν 69 περὶ λέξεως, δεῖ δὲ 
τῇ μὲν λέξει τὰ φωνήεντα μὴ συνεμπίπτειν, χωλὸν γὰρ 10 
τὸ τοιόνδε, μηδὲ τελευτῷν xol ἄρχεσϑαι ἀπὸ 97 τῆς αὖ- 
τῆς συλλαβῆς, οἷον 65 εἰποῦσα σαφῆ, ἡλίκα καλὰ, ἔνϑα 
Θαλῆς * καὶ τοὺς συνδέσμους τοὺς 6? αὐτοὺς μὴ σύνεγ- 
yug τιϑέναι, καὶ τὸν ἑπόμενον τῷ ἡγουμένῳ. εὐθὺς &y- 
Tastodu00vos , ὀνόματι δὲ χρῆσϑαι ἢ μεταφορῷ, ἢ τῷ 15 
καλλίστῳ ἢ τῷ 7? ἥκιστα. πεποιημένφ᾽ ἢ τῷ γνωριμω- 
τάτῳ" ὅλως 73 δὲ ὃ λόγος μὴ λόγος ἔστῳ, ξηρὸν γὰρ, . 
μηδὲ ἔμμετρος, καταφανὲς γὰρ, ἀλλὰ μεμίχϑω παντὶ 
ῥυθμῷ 15 μάλιστα" διηγητέον δὲ τὸ πρῶτον καὶ τὸ 

δεύτερον xoà τὰ λοιπὰ ἑπομένως" καὶ μὴ πρὶν. ἀποτε- 230 
λέσαι τὸ πρῶτον ἐπὶ ἄλλο ἱέναι, εἶτα 7? ἐπὶ τὸ πρῶ- 
τοῦ ἐπανιέναο ἀπὸ τοῦ τέλους.. y. Τὰ 'ἐφεξῆς ci- 

ρημένα᾽ ἐφεξῆς ἐστι τὸ 7* ἀγϑρώπῳ πονηρῷ καὶ qu- 

61 Dem. Ol. III. p. 84. 62. Par. τιϑασεύουσι, quod re- 

cepit Bekk. Ol. III. p. 37:14. τιϑασσεύουσι, 65 Ald.iX ἄλλων 
γοημάτων ἄλλα φέρουσι. secutus sum Par. — 64 T. VII. xy. Vi- 
de de hoc loco Spengel. avvay. τεχν. p. 161. 162. 65 τῶν λέ- 

tex Ven» om. 66 T. VII. παραγγέλλειν. — Ald. παραγγέλλει. 
67 T. VII. ἐκ. (Mon. ἐξ αὐτῆς. ad marg. ἐκ τῆς αὐτῆς]. 68 οὗ- 

ον ex T. VII. inserui. 69 τοὺς ex T. VII. recepi. 70 Par. 

zó. 71 Ald. ὅλος. Par. ὅλως. 72 Par. παντὶ ἐν 9vuQ. 75 
εἶτα Mon, 8. om. 74 Ald, Par. τῷ. ser, τό, — Contr. Ti. 

mocr, p. 701. 
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λαπεχϑήμονις" δ΄. Τὸ γὰρ ἦν Κανδαύλης. ὅτε μὲν 

ἡ εὐϑεῖα χαϑαρότητα ποιεῖ, δῆλον, σὺ δὲ μὴ ζήτει κατ᾽. 

εὐθεῖαν μόνον προφέρειν τὸν λόγον" καλὸν γὰρ. καὶ τοῦ- 

το, ἀλλ᾽ ἐπάγειν σπεῦδε καὶ τὸ ὀῆμα, ὅπως ἐκ τοῦ βρα- 

a Ζέος 75 συστήσῃς τὴν ἔννοιαν. ἐγὼ γὰρ τοὐναντίον qn- 

pl, ὅτι κἂν. ἀπὸ πλαγιασμοὺ ἄρξῃ, μὴ διὰ μαχροτέρων 

δὲ τὴν δηματικὴν ποιήσῇς 76 ἀπόδοσιν ; οὐδὲν ἧττον χα- 

 ϑαρῶς ἔσται Ὁ λόγος. ἐ. Εἰ καὶ τὰ ἐφεξῆς" ἐφε-- 

ξῆς Τ7 εἰσι τοῦ ῥητοῦ ταῦτα. 7? ὃς ῥέων ix μεσημβρίας 

40 μεταξὺ “Σύρων xoi Παφλαγόνων ἐξίησι πρὸς βορέην 7? 

ἄνομον εἰς τὸν Εὔξεινον καλεόμενον πόντον... ς: Καὶ τῇ. 

ἐννοίᾳ καὶ τῷ σχήματι. τῇ μὲν ἐννοίᾳ διὰ τὰ περι- 

στατιχὰ, τῷ δὲ σγήκατι διὰ τὸν πλαγιασμόν. 4v ἀλ- 

ληλωγ᾽ εὑρίσκοντα &* οὐχ ἁμαρτάνει ἡ διάλληλος λέ- 

45 ξιρ ἐνταῦϑα" ἐφ᾽ ὧν γὰρ αὐϑυπόστατα εἰσι τὰ πράγεα- 

τα, ὡς ἡ οὐσία, ἢ ἐν ἄλλῳ ϑεωροῦνται μὴ τῆς σχέσεως 

αὐτοῦ δεόμενα" ἀλλ᾽ ἐν αὐτῷ ὡς ἐν ὑποχειμένῳ τὸ εἶνας 

ἔχοντα, τηνικαῦτα διαβέβληται" ἐφ᾽ ὧν δὲ τὰ πράγματα 

ἐν σγέσει ϑεωρεῖται ἀναγκαῖος 89 ὁ διάλληλος λόγος. 

205. Ἤτοι κατὰ ἀφαίρεσιν" τὸ 7* γὰρ ἀφελεῖν καὶ 

χωρίααρ, τοῦτό ἐστι τὸ εἰπεῖν, ὅτι xa ac σχήματα ἐστε 

τὰ μὴ ποιοῦντα περιβολήν᾽ κατὰ δὲ πρύσϑεσίν ἐστι τὸ μὴ 

εἰπεῖν περὶ αὑτῆς τῆς σαφηνείας μόνον, ἀλλὰ -“προσϑεῖναι 

καὶ καϑαρότητα zal —— ἐξ ὧν ἔμελλε δειῖξειν συν»-- 

35 ἐεστώσαν τὴν σαφήνειαν . . Καὶ τὸ ὑπέρβατον. 

ὑπέρβατόν ἐστιν τὸ. eo MBit τὴν τοῦ λόγου σύντα- 

b i 9$? γίγεταρ δὲ τοῦτο διχῶς, 7 χατὰ παρένϑεσιν., 7 

75 Ald, βραχέως, Par, βραχέος σιήσεις τὴν ἐ, 76 Ald. 4τοι-- 

ἥσει. scr, ποιήσῃς. 77 Idem habet Par, 2977, Mon. 8. om. 

'78 ταῦτα, Par, 2977, om, — Herod, I. 6, 79 Par. 2977. βοῤ- 

ὑὰν et καλούμενον, 80 Ald, ἀναγκαῖα, 81 T. VII. u. Ald. 

Par, τοῦτο γάρ ἐστιν ἀφελεῖν x. χωρ, τὸ εἰπεῖν, Tecepi lectionem 

Bicel, qui eadem habet, 82 T, VII, 1 τάξιν. 
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xaTa ἀναστροφήν" χατὰ παρένϑεσιν μὲν, ὡς ἐν τῷ xov 
"dvópgorimvog * 9? ,, AA. ἐπὶ τοῦ Δεχελεικοῦ πολέμου "“ εἶτα 
ἡ 84 παρένϑερις" τῶν γὰρ ἀρχαίων ἕν, ὃ πάντες ἐμοῦ 
μᾶλλον ἐπίστασϑε ὑπομνήσω"“ xard δὲ 95 ἀναστροφὴν, 
ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ᾿θλυνϑιαχῶν" olov , τὴν τοῦ δια- 5 
πράξασϑαε ταῦτα, ἃ μηδεὶς πώποτε ἄλλος Μακχεδόνων 
βασιλεὺς, δόξαν ἀντὶ τοῦ ξὴν ἡρημένος "““ ἔστε γὰρ τὸ 
ἑξῆς" ,τὴν 95 τοῦ διαπράξασϑαιν δόξαν" “ οὕτω Τιβέριος." 7 

Miiü δὲ τὸν περὶ σχημάτων Àd yov τῆς καϑαρότητος, xal τὰ λοιπά. 

Πρῶτον μὲν ἡ ἁπλῆ" τουτέστιν ἡ ἀπερίεργος καὶ 10 

πεζή. β΄. Ἢ λογοειδεστέρα" τουτέστιν ἡ κωμικωτέ- 
ρα xai προβεβληκυῖα λόγῳ πεζῷ κατὰ συνθήχην, ὅϑεν τι- 

γὲς xai * ῥητοριχὴν ἔμμετρον τὴν κωμῳδίαν ἐχάλεσαν" πολ-- 

λοὺς ? γοῦν παρὰ τε τῷ ̓ Ισοχράτει καὶ μάλιστα τῷ " An- 
μοσϑένει λανϑάνοντας ἰάμβους τε καὶ χωλιάμβους * ἐστὶν 15 
εὑρεῖν διὰ τὴν ἐναρμόνιον συνθήχην τῶν λέξεων, ὡς εὑ- 
ϑὺς ἐν τῷ ? πρώτῳ τῶν Φιλιππικῶν" ,,δῆλον γάρ dari 
τοῖς λυνϑίσις, ὅτι νῦν οὐ περὶ δόξης οὐδ᾽ ὑπὲρ μέρους 
χώρας 7 κινδυνεύουσιν , οὐχ ὡς τῶν 3: ῥητόρων ἐπιτηδεὺυ- 
σάντων xal ἕμμετρα λέγειν" ἀλλότριον γὰρ τοῦ πολιτικοῦ 20 
λόγου τὸ ? τοιοῦτον, ἀλλ᾽ αὐτοφυῶς εἰς μέτρον ἀπενε- 
χϑείσης *? τῆς φράσεως. y. Ἧττον γάρ᾽ ἡ γὰρ ἐξ΄ 

83 p. 597, 84 ἡ T. VII. om. 85 δὲ T. VII. om. — 

Ol. If, p. 22. - 86 T. VII, τὴν δόξαν τοῦ διαπρ. 87, p. 42. 

Boiss, 

1 Par.xai τὴν jur. 2. T. VIE ut. δ T. VII. παρὰ Anu. 
4 Ald. Par. 2977, χωριάμβους, Par., 2916, 2918. Ven. χωλιάμβους. 
Mon. χαλιάμβους, Ad rem cfr. supra p. 445. Exempla ex Iso- 
crate congessit Spengel. in συγαγ, tty». p. 153, 84. — 5 T. VII. 

᾿ἐν πρώτῳ Φιλ. Ven. add.: οἷδεν. — ΟἹ. 1, p. 10. - 6 Ald. ἐστιν. 
T. VIL. éoti, 7 Ald. τῆς χώρας. Par. T. VII. τῆς et sq. κινδυ- - 
γεύουσιν om. 8 τῶν Ald. om., est in Par. T. VI. — 9 Par. 
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ἐάμβων xoi τροχαίων συνθήχη οὗ τοσοῦτον ὕψος ἐρ- 
γάζεται τῷ λόγῳ, ὅσον ἡ. ἐκ σπονδείων καὶ δαχεύλων 
συνεστῶσα’ τοῖς γὰρ χρόνοις συμβαίνει χαὶ ὃ χόμπος 
τοῦ λόγου, ὃ δὲ «πεξὸς λόγος ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἘΣ ἐξ 

εἰάμβων xoi τροχαίων ἐστὶ" διὸ χαὶ ἴαμβοι πεζοφανεῖς 
387 εἰσι πολλαχοῦ" δεῖ τοίννν xol τὸν χαϑαρὸν λόγον ἰαιιβο- 

φανῆ εἶναι" τὸ δὲ διῆρται ἀντὶ τοῦ ἐπῆρται πρὸς Gyxov 
ὃ. Οὐ δεῖ δὲ τὸ ἀχριβές" ὁ μὲν Διονύσιος *? καὶ τὸ 
βάϑος ἐξετάζων τοῦ λόγου μέχρι τῶν στοιχείων χαταγί- 

40 νεται δ" ὁ δὲ τεχνικὸς τοὺς λόγους εἰδὼς ** δίκην πτη- 

ψῶν παρερχομένους ἐχείνων Ὁ" παραχελεύεταε φροντίζειν 
κατὰ τὴν συνθήχην, οἷς δύναται παραχολουϑεῖν ἡ ai- 
σϑησις τοῦ ἀχούοντος" 6 ἀγαπητὸν γὰρ, εἰ τὴν ἐπιφρά- 
γειαν χαταλάβοι, μήτι γε δὴ τὴν ἐν τῷ σώματε κεχρυμ- 

45 μένην τοῦ λόγου συνθήχην᾽ εἰ γὰρ τοῦ ῥήτορος ῥύδην *7 
λέγοντος ὃ ἀχροατὴς ἐθελήσει *9 τὸ βάϑος σχοπεῖν, ἀ- 
γνοήσει τοῦ λόγου τὴν δύναμιν, ἐν ᾧ τὴν τοιάνδε συν- 
ϑήκην διαγνῶναι “σπουδάζει, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ταὐτὸν 
ἂν πάϑοι τῷ βουλομένῳ καταλαβεῖν τῶν ὀῤνέων τὴν φύ- 

35 σιν, καὶ μὴ 19 σπουδάζοντι τῇ πτήσει παρατεῖναε τὴν 
ϑέαν. 39 ἐ, Καὶ λέγω δὴ τοῦ φυσεχοῦ" φυσιχὸν χα- 

2916. Ven. τό ye. Mon. τό τε, 10 Ven. ὑπενεχϑείσης. Mon. 

énsveyOslonc. 411 Ald. ἐπιτοπλεῖστο. 413 T. VIT. νβ. — Dion. 

de Comp. p. 128. 378. 512, 556. sqq. et saepius. Schaef. — 15 T. 

VII. add.: xal ἴσως ἐκεῖνο uiv, ἅτε μηδὲν φροντίζων τῆς τῶν ἀκοὺ- 

ὄντων αἰσθήσεως, εἰκότως xol μέχρε τούτων τὴν διδασκαλίαν ἐξέτει- 

γεν, 14 T. VIL. add.: ϑᾶάττον ἢ λέγοντα. 15 T. VII. ἐκείνους. 

*16 Ald. τοῦ ἀχούονϊας. 47 Ald. Par. ῥήδην. T. VII. ῥύδην. 

48 T. VII. ἐθελήσοι, 19 μῇ Ald. om.,estin Par. T. VII. 20 

'T. VII. add.:. ὥσπερ γὰρ, εἰ τύχοι πολλῶν ἐχεῖσε φερομένων, εἰ 
πρὸς τὸ πρῶτον μόνον ἀπίδοις [Mon. ἐπίδοις] οὐκέτι τὰ λοιπὰ βλέ- 

πεῖν οἷός 1e εἶ, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ταχέως μεταφέρειν τὴν ὅρασιν, ὅπως 

ἐκ μέρρυς Θεάσῃ τῶν ἡπταμένων τὴν ἐπιφάνειαν, τὸν αὐτὸν τρόπον 
κἀπὶ τῶν λόγων τῇ βάσει μόνον xal τῇ ἐπιφανείᾳ οἷάς τὲ ἔστιν ἐξ- 
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λεῖ μέτρον τὸ ἐκ τῆς αὐτοφυοῦς τοῦ λόγου συνθήκης συνι- 
στάμενον xal μὴ ἐπιτετηδευμένον, ὡς παρὰ τοῖς ποιη- 
ταῖς, καὶ ** Διονύσιος δὲ φησιν, (ἀπόχρη τὴν πολετικὴν 
λέξιν εὔρυϑμον εἶναι xol εὔμετρον" ?? “οὕτω yag ἂν εἴη 
“οιητιχὴ. μὲν, οὐ μὴν ποίημα, xol ἐμμελὴς μὲν, οὐ μέ- δ 
Aog δέ“ τὰ ὕμδια δὲ λέγει καὶ ᾿Ισοχράτης, ὡς μιχρῷ 
ἔμπροσθεν γέγραπται" ᾿Ιστέον δὲ, ὅτε ̓ Ηφαιστίων" φυ- 
σιχὰ μέτρα γενικὰ βούλεται &iy αἱ ἐννέα, δαχτυλεκὸν, ἀνα- 
σταιστιχὸν, ἰαμβικὸν, τροχαϊκόν" ἀντισπαστιχὸν, χοριαμ- 

ΔΘιχὸν, ἑωνικὸν ἀπὸ μείζονος , ἐωνιχὸν ἀπὸ ἐλάσσονος" 10 

κρητικόν" τὰ δὲ παρὰ ταῦτα ἀσυνάρτητα καὶ συγκεχυμέ- 
γα. c. Τὸν γάρ τοι ῥυϑιόν" ὁ" niv Ἑρμογένης ἴσως 

οἴεται ταὐτὸν εἶγαι μέτρον καὶ ὀυϑμόν" διαφέρει δέ μές 
τρον μὲν γὰρ. χωρὶς συλλαβῆς οὐχ ἂν γένοιτο, ὁ δὲ δυ- 
ϑιμὸς καὶ ἐν συλλαβαῖς χαὶ χωρὶς συλλαβῶν" καὶ γὰρ T3 
χρότος χαλκείων 33 xol χίνησις δακτύλων ῥυϑμὸς ἐνομί- 
σϑη" ἰστέον δὲ, ὅτι τὸ μὲν μέτρον πεπηγότας ἔχει τοὺς 

χρόνους, μακρόν τὸ χαὶ βραχὺν καὶ τὸν κοινὸν, ὃ δὲ 
ῥυϑμὸς, ὡς βούλεται, ἕλκει 3" τοὺς "χρόνους πολλάκις 
᾿γοῦν χαὶ 326 τὸν βραχὺν χρόνον μαχρὸν ποιεῖ" διὸ καὶ 20 
μέτρου πατέρα 37 τὸν ῥυϑμόν guo ὃ “ογγῖνος. ζ΄: 

ακολουϑεῖν ὃ ἀκροατὴς, ἐπεὶ τοῦ λοιποῦ σπουδάζων παρακολουϑεῖν 

τοῖς λεγομένοις οὐδὲν δύναται τῶν ἐν βάϑει inre, ἀλλ᾽ ἔνϑα ἂν - 

ὃ λέγων ἀπαρτίσῃ τὴν διάνοιαν, πρὸς ἐκείνην ὁρᾷ τὴν συνθήκην. 

41 T. VII. ὡς γὰρ καὶ ἀνωτέρω εἴρηται, Διον. ἐν τῷ περὶ συνθέσεως 

ὀνομάτων [p. 582. Schaef.] φησὶν, ἀπόχρη γάρ. 412 Ald.Par. T. 
VII. ἔμμετρον. correxit Vict. in marg, exempl. sui, cfr. supra p. 416. 

v.1. 25 T. VII ve. 6 Epp. ὀΐεται ταὐτὰ d. 24 Man. 8: χαληνῶν Par. 
2977. χαλκέων. 25 Par. ἔγε. 26 καὶ ex T, VII. recepi. 27 

Ald. Par, T, VH. πνεῦμα. Ruhnk. Diss. .de vitaet scriptis Longi- 

mi p, ΟΠῚ. Toup. ad Longin. p. 509. ed, Weisk. emendant za- 
τέρα ex Longini fragmento III. p. 160. ed. Weisk. »μέτρον δὲ 

"πατὴρ ῥυϑμὸς καὶ 9:90," et Schol, Aristoph. Nub. 638. ὅτι πα- 

τὴρ μέτρου ῥυϑμός. Natum est vitium ex compendio scribendi, 
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Οὐδὲν ἄλλ᾽ ἢ μέτρ oy τε ἔμμετρόν γὰρ εἶναι δεῖ τὸν 

λόγον χατὰ φίσιν, καὶ μὴ ἔμμετρον ὅσον χατὰ τέχνην" 
δῆλον γὰρ, ἐς ἑκάστη τέγνη μεϑόδους ἐπινοέϊ μόνον καὶ 
τάξιν ἐπίτίϑησι τοῖς χαταληπτοῖς 58 πράγμασιν, ἐπεὶ τοὶ 

p ys πάντα προὔπαρχει τῇ φύσει. ἡ. Καὶ καταληξεε 
τιν" καταληξίς 35 ἐστιν, ὡς οἱ τεχνιχοί (φᾳσι, συλλαβὴ 

ἀντὶ ὅλου ποδὸς παραζαμβανομένη, ἢ ποῦς ἀντὶ ὅλης 
συζυγίας" συζυγία δέ ἐστε δύο ποδῶν διαφόρων συνταξιες" 
διποδία 35 δὲ δύο ποδῶν τῶν αὐτῶν σύνταξις. O'. Μ|ε- 

" 40ca£v.yao* οὕτω καὶ Διονύσιος ἐν τῷ περὶ συνθέσεως 

ὀνομάτων φησίν" ?* ,,7 γάρ᾽ τοι τῶν πολιτικῶν λόγων 
ἐπιστήμη μουσική τίς ἐστε τῷ ποσῷ διαλλάττονσα τῆς ?* 

ἐν φδαῖς xai ὀργάνοις, οὐχὶ τῷ ποιῷ" “καὶ γὰρ 33 ἐν 
ταύτῃ xol μέλος ἔχουσιν αἱ λέξεις, χαὶ ῥυθμὸν χαὶ με- 

15 ταβολὴν καὶ πρέπον" ὥστε καὶ ἐπὶ ταύτης τέρπεται 34 
μὲν ἡ ἀχοὴ τοῖς μέλεσιν, ἄγεται δὲ τοῖς δυϑμοῖς, ἀσπά- 

ξεται δὲ 5" τὰς μεταβολὰς, ποϑεῖ δὲ ἐπὶ πάντων τὸ οἱ- 
κεῖον.“ & Οὐ γὰρ ἥ γε ἑτέρα" τοντέστιν ἡ κατὰ συλ- 
λαβήν" καὶ γὰρ δύο συνϑῆχαι εἰσιν, ἡ μὲν μία συλλα- 

40 fov, ἡ δὲ ἑτέρα λέξεων. ia. Ἔν μέντοι ποιήσει" 
ς ?? γὰρ αὐτὸς ἐν τῷ περὶ σεμνότητός φησι, πάνυ 

28 Ald. Par. χαταληπτικοῖς. [Ald. καταλυπτ.] T.VII. χαταληπτοῖς. 

29 T. VII. »9. 80 διποδία — σύνταξις. Ven. om. $1 p. 126. 

Schaef. 32 Ald,Par. τῷ. Mon. 8. τοῖς. Par. 2977. τῆς ut Dionys, 

353 Ald, xal ἐν ταύτῃ καὶ yup. corr, ex Par. T. VII. 54 Par. 

. 2977. τρέπεται, — Sch, min. Oixsía τες εἶναι" καὶ γὰρ τὴν 
συνθήκην εἶπε δεῖν ἐξ ἰάμβων καὶ τροχαίων συνεστηκέραι. Ὅπερ 

ἔφην" τὰ ὕπερ ἔφην, ὑπέρβατόν ἐστιν. Τοιαύτην c. δ. τ᾿ &»d- 
παυσιν" εἰς ἴαμβον καταλήγουσαν ἢ τροχαῖον. Ἢ κατὰ τοὺς 

πόδας" τὴν κατὰ τὰς συλλαβὰς λέγει" καὶ δύο γὰρ συνθϑῆκαϊ si- 

σιν, ἢ μὲν μία συλλαβῶν, ἣ δὲ ἱτέρα λέξεων" οἷον ἂν οἷν" ἰδοὺ 

συλλαβῶν" ἄνδρες ἀδελφοί" ἰδοὺ τῶν λέξεων. 585 δὲ T, VII. om. 

86 cfr. T. VII &. ' 



L4 

 ZXOAL4 ELE IAEQN TOM. — 45 

φτηδονῆς τῶν ἀχροατῶν ἡ ποίησις στοχάζεται, διὸ xol ὁ 
σεφιητὴς τούτων ἐπιμελεῖται, δι᾽ ὧν ϑέλξει. 

Περὶ .εὐχρινείας. 

ΖΩΖ δὲ εὐχρίνεια ἔχει μέν τινα καὶ φύσει σαφηνείας ἐργαστικά" καὶ 

τὰ λοιπά. . 5 

"Enixovgóg ἐστι" σπεύδων * γὰρ 0 λέγων παῦσαι 
τὸν ἀχροατὴν ἐπιφέρει τῷ ζητουμένῳ πολλάκις ? ἕτερον 
ξητόύμενον" * ἐνίοτε δὲ καὶ τρίτον, πρὶν ἀποδεῖξαι τὸ 
σερότερον, ἃ xol διαταράττει τὸν ἀχροατὴν καὶ συγχεῖ 
τὸν λογισμόν" ἀφανισϑείσης οὖν ἐντεῦϑεν τῆς. καϑαρό- 10 
τητος ἀναφανεῖσα ἡ εὐχρίγεια ϑεραπεύει τὴν συμβᾶσαν“ 
αὑτῇ. κακίαν καὶ τοῦτο δρᾷ, ὅπερ ἐκείνη ποιεῖν ἐβούλετο, 
λέγω δὴ σαφὴ τὰν λόγαν. B. Καὶ τὸ πλεῖστόν ye 
τὸ ^ πλεῖστον μὲν ἔχει περὸ τὴν μέϑοδον, οὐ μὴν ἀπο- 
osi xol ἰδίων, δι ἃ δὴ xol ἀντιδιαστέλλεται τῇ κα- s 

ϑαρύτητι, ἐπεί τοί y& μέρος ἂν 5 ἥν αὐτῆς, εἰ τὸ πᾶν 

εἶχε περὶ τὴν μέϑοδον" δοχεῖ μέντοι περιττὴ εἶναι ἢ 

εὐκρίνεια ἐῤῥωμένης οὔσης τῆς χαϑαρότητος" Διορϑοῦ- 
ταί ys μὴν ἡ εὐχρίνεια τὰ τὸ ὑπερβατὰ καὶ τὰς ἐπεμ- 
βολὰς καὶ περιβολὰς, καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ ἀσαφῆ ποι- 20 
οὔντα τὸν λόγον ταῖς ἐπαναλήψεσι καὶ ταῖς καταστάσεσι 
καὶ ταῖς προδιορϑώσεσιν ἢ ἐπιδιορϑώσεσιν. y. Καὶ 
ἀναστρέφει τὴν ταξιν' ἔδει 9 γὰρ εἰπεῖν πρῶτον 

£ T. VIL α. 2 πολλάκις, Mon, om. 5 T. VII. καὶ 
τούτων ἀναποδείκτων Ὄντων ὑπὸ τῆς ἀκολουϑείας [sic] τοῦ λόγου 

καταναγκαζόμενος αὖϑις ἐπιφέρει τοῖς ἀναποδείκτοις τρίτον ἄμφισ- 

βητούμενον, ἃ διαταράττε., 4 T. VIL. καὶ ἣ εὐκρίνεια ἔχει, φη- 
0i, τὸ πλεῖστον περὶ τήν. 5. ἂν ex T. VII. recepi. 6 T. VII. 
e. — de fals. leg. p, 542. — Par. 2977. add.: Πρῶτον τῇ τάξει 

τὸ προσετάξατε αὐτῷ ἣν, καὶ τοῦτο πρῶτον εἰπεῖν ἔδει τοῦδε τοῦ" 

αὐτοῖς ὧν ἀπήγγειλεν" ὃ δὲ Δημοσθένης δεινότερον μὲν, ἀλλὰ καὶ 
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μὲν ὧν προσετάξατε, εἶτα ὧν ἔπεισεν, εἶτα ὧν ἀπήγχει- 
λὲν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ τοῦτο μέγιστον ποιεῖται τοῦ ἐγχλή- 
ματος σημεῖον, τὸ τὰ ψευδῆ ἀπαγγεῖλαι τοῖς ᾿4ϑηναί- 

οις, ὅτι σωϑήσονται᾽ Φωκεῖς, ἀπολοῦνται δὲ Θηβαῖοι, 

5 διὰ τοῦτο 7 τοῦ γρησίμου ἕνεχεν ἃ προέτρξεν αὑτὸ ̓  , 

. καὶ. τῇ ἀταξίᾳ ὡς τάξει ἐχρήσατο. 19 δ᾽͵ Ἢ γὰρ ἄν 
ἀσαφές" τὸ χατασκευαζόμενον ἣν, τὸ διαβαλεῖν χαχό- 

γουν ὄντα τῇ πόλεν Χαρίδημον" κατασκευάζει δὲ 3 τὸ 

κινδυνεύειν στερηϑῆναι Χεῤδοννήσου 3) τὴν πόλιν διὰ 
40 τοῦ ψηφίσματος" ** ὁρῶν γὰρ *"5 ὁ ῥήτωρ στρατηγὸν 

ἐπίσημον ὄντα τὸν Χαρίδημον καὶ ἐπίδοξον τὴν πόλιν 
εὐεργετήσειν, 16 καὶ δεδιὼς μὴ τοῦ νομίμου, o ἴσχυε, 
προτιμηϑῇ τὸ συμφέρον, o 17 προσεδόχων ἔσεσϑαι “Ζὃη- 

veio, διὰ Χαριδήμου, ἐξεῦρεν ἑτέραν ὑπόϑεσιν ἐχ τῆς 
45 οἰχείας δεινότητος.) ἣν ἐπιπλέχων ταράττει τὸν ἄχροα- | 

τὴν, qax γεγράφϑαιν τὸ ψήφισμα ἐπὶ Χεῤῥοννήσῳ ** 
xol τῇ ταύτης ἀφαιρέσει. 6 ᾿4λλὰ 5 xal διὰ τῶν 

ἄλλων, τουτέστιν ἐννοίας, σχήματος, λέξεως" τὰ γὰρ 
προειρημένα μέϑοδοϊ εἰσεν εὐχρινεῖς. 25 ς΄. Πολλιάκις 

40 δέ. συνειδὼς ?* γὰρ ἑαυτῷ ὃ ῥήτωρ κατὰ μὲν τὸ sta ga- 

σαφέστερον ἐποίησε τὸν λόγον, τῷ μὴ τόδε τὸ προστάξατε τοῦδε τοῦ 

ὧν ἀπήγγειλε πρῶτον εἰπεῖν, ἀλλὰ τόδε αὐτὸ δηλονότι τὸ ἀπήγγει- 

λὲν. 7 Par. 2977. τούτου. 8 Par. 2977, 2916. ἕνεκα. Mon. ἕνεχεν 

τοῦ aene. 9 Par.airQ. 10 T. VII. add.: ἀκολούϑως δ᾽ ἐπήγαγε 
τὸ ὧν ἔπεισε" συγγενὲς γὰρ τῷ ἀπαγγεῖλαι τὸ πεῖσαι τοὺς ̓ 4ϑηναίονς, 

καὶ οὐχ, ἃς τινες ἐξηγοῦνται, τὸν Φίλιππον. 1043 T. VII, ἡ. 412 δὲ 

ex T. VII. recepi. — o. Arisſtoer. p, 621. a4—0. 15 Ald, T. VII. X:- 
ροννήσονυ. Par. Χεῤῥονήσου h. 1. et aub litt. c. 14 T, VII, add: 

τοῦ γραφέντος Χαριδήμῳ." 15 Mon. δέγε. 16 T. VIL. εὐεργετῆσαι. 

47 Ald. et Par. ᾧ. scripsi ὁ, Ald. προσεδάχουν. Par. προσεδύκαν. 

T. VII. ᾧ προσεδάχουν ἕπεσϑαι. ’“ 18 Ald. Χερονν. Mon. Χεῤ- 

Qovv"cov, 49 T. VII. ἄλλων (Mon. 8. ἄλλην. Par, 2977. ἀλλὰ] 
ἐννοίας, oy. 20 Ald, εὐχριβεῖς, Τὶ Vll.add.: ὡς ἐφεξῆς ai- 

τὸς ἐρεῖ ἐν τῷ περὶ μεϑόδο. 41 T. VIL (à. Est etiam apud 
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sopov μάλιστα ἰσχύοντι, χατὰ δὲ τὸ ἀνάξιον ἢ μὴ τὸν 
“Χαρίδημον εἶναι σαϑροτέρῳ ὄντι, συναράμενος γὰρ ἦν 
᾿4ϑηναίοις ὃ “Χαρίδημος ἐν ταῖς περὶ Χεῤῥοννήσου 33 
συνϑήκαις πρὸς 'Κιρσοβλέπτην χαὶ Βηρισάδην χαὶ dua- 

δοχον. 33 διὸ xal στρατηγὸν ?* αὐτοχράτορα τῶν τε ὅ 
γήσων xo τοῦ 3" Ἑλλησπόντου καὶ Χεῤῥοννήσου χειροτο- 
»νήσαντες͵ ἐξέπεμψαν "AÓvaior ταῦτα τοίνυν ὁ ῥήτωρ δια- 

σχοπούμενος 35 xai τεχνικῶς ἅπαντα μεϑοδεύων πρώ- 
τοὺς ἔταξε τοὺς περὶ τοῦ παρανόμου λόγους" καὶ τὸ δὲν» 

»ότερον ἐπὶ τὴν τῶν διχαστῶν βούλησιν μετήνεγκε τὴν 10 

αἰτίαν. ᾿ξ. Καὶ μὴν καὶ αἱ συμπληρώσεις" αἱ 
συμπληρώσεις ἐν ταὐτῷ "7 καὶ xar! ἔννοιαν χαὶ κατὰ 
μέϑοδον ποιοῦσι ?9 τὴν σαφήνειαν" μέϑοδος μὲν γὰρ 
εὐχρινείας xol 35 τὸ διαχωρίζειν καὶ τάττειν ?? τί πρῶτον 
καὶ τί δεύτερον" ?* ἔννοια δὲ τὸ εἰς κατάστασιν xol ἀρχὴν 15 
ἄγειν τὸν λόγον, ὅπερ "5 ἡ συμπλήρωσις ἐργαζεται" 0 γὰρ ?? 
συμπληρώσας διανοιὰν ἀρχὴν ἑτέρας ἐπιφέρει. ?* 

Μέϑοδοι δὲ εὐχρινείας αἵ rs προειρημέναι, καὶ τὰ λοιπά. 

Τὰ ye εὐκρινοῦντα" εἶπε ?5 γὰρ, ὅτι συγχεῖ τὴν 29 
τῶν πραγμάτων τάξιν ὃ ῥήτωρ χαὶ τὴν φυσιχὴν ἀχο- 
λουϑίαν, καὶ βλάψας τὴν τάξιν διὰ τῆς εὐχρινείας ἐπᾳ- 

vopOoi τὸ πταισϑέν' β΄. Φανερὸν δέ" ἐκεῖ 55. yag 
φησιν, ὅτι ἐν μὲν τῇ πανηγυριχῇ ἰδέᾳ συγχέαι τὴν τῶν 

Sicel. 22 Ven. Par. 2916. Χεῤῥονήσου. Ald. Mon. Χερον»ήσου, 

Sicel. constanter Xejjo»»joov. 22 Ald. ᾿ἀμμάδοχον. T. VII. 
"4uaü. 24 Mon. Par. 2916. στρατ. καὶ αὐ. 25 T. VII. τῆς. 

26 Ald. Par. σκοπούμενος. T. Vll. διασκ. 27 Ald. αὐτῷ. 

Par. T. VI. ες. ταὐτῷ. — tum T. VII. κατὰ éyy. omisso praec. 

καί. 28 ποιοῦσι τὴν σαφ. T. ὙΠ. om. — 29 xoi T. VIL. om. 

80 T. VIL τάξαι. — 31 T. VIL. add.: ἀπαιτεῖν χρὴ τοὺς ἀκούον.- 
τας, ὡς προεῖπε. 82 T. Vll,&oneg. — 33 ὃ γὰρ — ἐπιφέρεε, 
T.Vll.om. 34 Ald. ἐπιφεύε, 35 T. Vil.xa. 86 T. VIL, x( 
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πραγμάτων τάξιν ἀδύνατον, διὰ τὴν τῶν γινομένων qi- 
σιν, τὰ μὲν πρῶτα, τὰ δὲ δεύτερα καὶ τρίτα καὶ πολ- 
λοστὰ τάττουσαν" χαὶ ἐν" συμβουλευτιχῇ ὁ ὁμοίως, διὰ τὸ 
γρῆναι τὸν συμβουλεύοντα περὶ τοῦ κατεπείγοντος πρώτου 

ε-ποιεῖσϑαι τοὺς λόγους" ἐν δὲ τῇ ἢ δικανικῇ πρὸς τὴν τοῦ ῥη- 

΄τορος ϑουλησὶν τε καὶ τέχνην xal ἡ τῶν πραγμάτων y 

νήσεται τάξις. y. Οὐ μὴν oye δήτωρ ὡς ?9 ἐν τῷ 
τῆς παραπρεσβείας «Αἰσχίνου. μέλλοντος ἀντιτιϑέναι, ὅτι 

οὐκ ἤσαν σύμμαχοι Φωχεῖς, ἀλλὰ καὶ πολλὰ τὴν πόλιν 
20 ἡδίχησαν, προλαμβάνων τὴν ἀντίϑεσιν ὁ Δδημοσϑένης 

᾿ τὴν λύσιν 35 ἐργάξεται συνιστῶν τὴν ποιότητα τῶν Φω- 
xov, t ὅτε xal σύμμαχοι καὶ εὐεργέται τοῦ Ónuov' φησὶ 

γάρ, * » φέρε δή μοι τὴν συμμαχίαν τῶν Φωχέων," 

| ἵνα ὡς gos oixtiwy ἀγαναχτήσωσιν οἱ δικασταί" καὶ 

45 ἵνα ἡ ἔγγραφος ἀναγινωσχομένη συμμαχία τὸν ** Ai 
σχίνου λόγον ἐλέγχῃ. 4) ὃ. Ὃ δέἔέιπερὶ ἀντεϑέσεως 

? περὶ τούτου ἐρεῖ iv εἰχοστῷ δευτέρῳ κεφαλαίῳ τοῦ περὶ 

μεϑόδου δεινότητος" περὶ τοῦ προτείνειν τὰς τοῦ ἐναν- 

889 τίου προτάσεις. ἐ. Καὶ ὁ μερισμός" μερισμός ἐστιν, "" 
20 ὅταν προτάξαντες τὸν. μὲν“ σύνδεσμον ἐπαγάγωμεν ^* 

τὸν ,0£." ἱστέον δὲ, ὡς 46 ἡ μὲν διὰ βραχέων avrano- 
δοσις τοῦ ,. δὲ καϑαρὸν.καὶ εὐχρινῆ τὸν λόγον ποιεῖ, ἡ 
δὲ διὰ μαχρῶν περιβάλλει. t. Πρῶτον μὲν τόδε᾽ 
τοῦτο τῆς ἀπαριϑμήσεωρ' το. δὲ " ἔδει μὲν͵, 46 ὦ e ᾿4ϑη- 

25 ναῖοι , τοῦ μερισμοῦ ἔστι" πλὴν ὅτε xal ἐν τῇ ̓ ἁπαρι- 

ϑμήσει ἐνίοτε, ὡς ἐνταῦϑα καὶ ὃ μερισμὸς συνεμφαίνε- 

37 Ven. ἐν μέν. . $8 T. VII. x0. — 39 T. VII. τὴν λύσιν 

ὃ AnuoobO. 80 p. 560* — 41 Ald. Par. rov. T. VIL. τόν. 42 
T. VII. add.: καὶ ἐν τῷ πρὸς “Μεπτίνην προλύει τοῦ Jemiivov ἂν- 
τίϑεσιν, ὥς φησι Μένανδρος" καὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Ολυνϑιακῶν. 

[p. 15.] ἄξιον δὲ ἐνθυμηϑῆναι καὶ λογίσασϑαι. ο΄ 43 T. VII. χη. 

44 Ald, ἐπανάγωμεν. 45 ὡς Ald. om., est in Par. 6 de 
Chersonn. init. 2E 2 



ZXOAIA ELZ.IAEQON' TOM. a 479 

veros. UC. Τὸ μὲν οὖν τὴν Φιλίππου. “7 ἐνταῦϑα : 
δι᾿ ὅλου 15 τοῦ χωρίου τῇ χαλουμένῃ μεστώσει *? γρη- 
σάμενος 0 ῥητωρ ἐπεμβολάς 59 τε συμπλέξας ἐπεμβο- | 

A«ig, εἰχότως ἐδεήϑη τοῦ εὐχρινῆσαι 51 τὸν λόγον αὖ- 

τῷ 5 δυναμένου σχήματος 5? τῆς ἐπαναλή ἥψεως, x χκαὶ &. 
ταύτης οὐ μιᾶς, ᾿ἀλλ᾽ ἤδη καὶ 51 δευτέρας διὰ τὸ μῆ- 
κος τῶν ἐπεμβολῶν" εἰρηχὼς. γὰρ , μξαῦτα μὲν 55. οὖν 

παραλείψω , “ xal πάλιν κατασχευάσας , αὖϑις ἐπανέλαβεν 

εἰπών" »τούτων 56 οὐχὶ νῦν ὁρῶ τὸν καιρὸν τοῦ λέγειν," 
καὶ οὕτως τὸ ἐπᾳγόμενον τῇ προτέρᾳ προτάσει ἀπέδω- 10 
κε. 57 μέστωσις 58 δέ ἐστι λόγος πλειόνων καὶ μακρο- 
τέρων ἐννοιῶν ἐπεμβολὰς 5? περιέχων. ἡ. Τῆς προτά- 
σεως" ἡ πρότασις ἦν τὸ μὴ καλὸν. ἡγεῖσϑαι τὴν Φι- 
λέππου ῥώμην διεξιέναι. O'. ᾿Επεὶ αἵ γε ἐμφάσεες" 
πολὺ μὲν παρὰ τῷ ῥήτορι τὸ κατ᾽ ἔμφασιν σχῆμα, οἷ- 15 

47 Ol. Il. p. 18. — T. VII. 16. Est etiam apud Sicel. 48 

Ald. διόλουι T. VII, Sic. δι᾿ ὅλου. 49 Mon. μεταστάσεε. — 50 

Sic. ἐπεμβολήν. 51 T. VIL διευχρινῆσαι. 52 Par. 2977, 
Mon, αὐτοῦ. — 535 Mon. χρήματα. Sch. min, «Σχῆμα ἐπαναληπει- 

κὸν, οἷα ἔχει καὶ ὃ Orolóyog* ταῦτα uiv οὖν παιζέτωσαν “Ελλήγων 

παῖδες καὶ δαίμονες. Ἕτερον προϑῇς" 5 πρότασις ἦν, πὸ μὴ 

καλὸν ἡγεῖσϑαι τὴν Φιλίππον ῥώμην διεξιέναι. 4νάγκη ἐπανα- 

λαβεῖν" καὶ ὃ ϑεολόγος μεστώσας τὸν λόγον τοῖς πνεύμασιν én- 

ἀνέλαβεν εἰπών" τοῦτό ἐστιν ὃ διωγμὸς τοῦ πλάσματος καὶ τὰ ἕξῆς, 

ΤΓινώσκειν yt χρή" ὑπέρβατον τοῦτο" τὸ γάρ ἀχόλουϑον, καὶ 

γὰρ γινώσκειν. γε χρὴ, ὅτι λόγος σαφής. Μεστὸν ποιεῖ τὸν 

λόγον" τί ἐστι τὸ μεστώσας, εἴρηται πρὸ μικροῦ. 54 Mon.Par. . 

2977. καὶ om. 55 μὲν ex T. VII. recepi. 56 Ald. τοῦτον. 

Sic. τούτων, ut Dem. OL II. p. 18. Mon. Par. 2977. ὑπὲρ τούτων. 

57 T. VIL. add.: ἃ δὲ καὶ χωρὶς τούτων ἔνι, καὶ καϑόλου ἔνϑα τῇ 

καλουμένῃ μεστώσει κέχρηται, καὶ [Sic. καὶ om.] τὰ τὴν εὐκρίνειαν 

ποιοῦντα παραλαμβάνει [Sic. λαμβάνει) κακίαν λόγου τὴν ἀσάφειαν 

ἐγνωκώς, 8 Sic. μεστύότης. — 59 Sic. ἐπεμβολὴν ἔχων. 
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ov, οπατὴρ οὐχ ἐρῶ, τίς 9? ἢ πόϑεν"“ ἔοιχε δὲ ταῖς ἐμ- 
φάσεσι καὶ τὰ καλούμενα αἰνίγματα, ἤτοι γρῖφοι" ἐσχη- 

ματισμένα δέ εἰσιν ἅπερ Ἑρμογένης ἐν ταῖς εὑρέσεσιν 

εἴρηχε" καὶ “Σοφοκλῆς ἐν Οἰδίποδι σχηματίζων τὸν περὶ 

5 Ιοκάστης λόγον φησί" : 
| γυνὴ δὲ μήτηρ 9! To: τῶν κείνου 93 τέκνων" . 

᾿ 40 οὖν 9? iv τοῖς τοιούτοις πᾶσιν ἀσαφὲς τέχνης καὶ 

ἀρετῆς ἐστι λόγου, ἀλλ᾽ οὐ κακίας" χαχία δὲ γίνοιτ᾽ 

ἂν, ὅταν ἐξ ἀπειρίας τοῦ λέγοντος ἡ ἀσάφεια αυμβαίνη" 

40 οὐ δεῖ δὲ θαυμάζειν εἰ τὸ μὲν ἀντιχείμενον τῇ καϑα- 
ρότητε ἡ περιβυλὴ οὐ καχίζξεται" τὸ δὲ ἀντιχείμενον τῇ 
εὐχρινείῃς εἰς χαχίαν πίπτει" ἡ μὲν 9* γὰρ ἔσχεν ἐπιχου- 
ροῦσαν τὴν εὐχρίνειαν", xai ἔνϑα τι) xarà περίστασιν 

 ἔπαϑεν, εὐπόρησε τῆρ εὐκρινείας ἀνακοπτούσης τὴν βλα- 

45 Bur" ἡ δὲ 56. ̓ εὐχρίνεια ἅτε μηδεμίαν ἔχουσᾳ βοήϑειαν, 
εἰ, πάϑοι τι μόνον ὑπεναντίον, εὐθὺς ἐπὶ τὴν σύγχυσιν 

χαταφέρεται, ἥτις ἐστὶ 57 χαχία Aoyov. . 

Περὶ σεμνότητος. 

Ἔνοιαι. “τοίνυν sich σεμναὶ μάλιστα μὲν oi περὲ ϑεῶν" καὶ τὰ 

2. Ó λοιπά. 

Ἔννοιαι τοίνυν" τὰς * τῆς σεμνότητος ἐννοίας ? 
sig τέσσαρας τρόπους ) διεῖλε, καὶ πρώτας μὲν εἶναί 

quos τὰς περὶ ϑεῶν ὡς περὶ ϑεῶν λεγομένας, ὁποῖαί 
2 i 4 ^. - , 4 L] — e 

εἰσιν αἱ “ παρὰ To IAatoyi, καὶ σχεδὸν πᾶσαι al σπα- 
, 

yuo- 

. 60 In Par. τίς bis exstat, 61 Ald. Par. 9' ἥδε. delevi 

9". — Oed. R. 921. ubi Musgr. nostrum locum laudat. 62 

Ald. ἐκείρου. Par. xsivov, 63 Par. τὸ ἐν οὖν τοῖς τοιούτοις τοῖς 

στᾶσιν. 64 T. VII. ÀJ. — 65 Ald.:si. T. VII. à» τι. 66 

Mon. τε 67 T. Vll. ἐστὲ om. — 
..4 T. VII. o. 2 Mon. αἰτία. δ Ald. τόπους. T. VIL 

τρόπου. 4 Ven. αἱ Πλατωνικαὶ σχεδὸν πᾶσαι. 

^ 
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ψνιώτατα προσαπτόμεναι ToU μυϑώδους, καὶ αὗται μετὰ 
δή τινὸς fagavov φιλοσοφωτάτης, διόπερ 9 τὰς ἐν An- 
λεακῷ" Ὑπερίδου πόῤῥω τούτων ἑστάναι φησί" 7 βου. 
λόμενος γὰρ ἐκεῖνος ἐξ ἀρχαίου 9 δεῖξαι τοῖς ᾿41ϑηναίοις 
τὰ ἐν Δήλῳ ἱερὰ προσήκοντα πολλῷ χόέχρηται τῷ μύϑῳ 5 
λέγων οὕτω" ,,λέγεται γὰρ τὴν Anto χύουσαν τοὺς παῖ. ' 
δας ἐχ Διὸς ἐλαύνεσθαι ὑπὸ τῆς Hoc κατὰ γῆν χαὶ 
κατὰ ϑαάλασσαν᾽ ἤδη δὲ αὐτὴν βαρυνομένην xol ἀπο- 
οοῦσαν εἰς τὴν γὴν ? ἐλϑεῖν τὴν ἡμετέραν xa) λῦσαι τὴν 
ξώνην ἐν τῷ τόπῳ, ὃς νῦν *? ξωστὴρ καλεῖται" δευτέρας 40 

δὲ τάττει σεμνότητος ἐννοίας τὰς περὶ τῶν φυσιχῶν͵ πρα- 

γμάτων, οἷαί εἰσιν αἱ τῶν μετεώρων ὑποϑέσεις" ** τρίρ΄ 
τας δὲ τὰς περὶ ψυχῆς xol τῶν ἀρετῶν καὶ τῶν ἀνθρω.. 
πένων πραγματων" τετάρταρ δὲ τὰς περὶ μεγάλων καὶ 

λαμπρῶν πράξεων" αἷς πολὺ τὸ ἔνδοξον πρόσεστι" 3" τῶν 48 
τοίνυν πρώτων ἐννοιῶν οὐδαμῶς οἱ ῥήτορες ἐφάπτονται, 
ἕνα μὴ ὁ 13 περὶ τούτων λόγος δεὐχαταφρόνητος γίνηται" 

καὶ ἄλλως ὃ ῥήτωρ ἐχεῖνα σπουδάζει λέγειν, οἱ τὴν ἀρ- 

χὴν ὁ πολὺς οἱδὲν ἄνϑρωπος, αἱ δὲ πρῶταε ἔννοιαι οὖ 

τοιαῦται. β΄. Τὸ δὲ αἴτιον" ov γὰρ ϑεωρεῖν ** τὸν 20 

Δηλιαχὸν γῦν ἡμῖν ὁ Gxonog* ἡ μέντοι αἰτία 95 ἐστὶν, 
ὅτε περὶ τῶν πατρίων τοῦ ἱεροῦ διαλαμβάνει χαὶ τῆς 
γενέσεως τῶν ϑεῶν" τὰ δὲ τοιαῦτα" ἀνϑθρωποπαϑῶς εἴς 
ρηται τοῖς παλαιοῖς, ὡς τῷ Ἡσιόδῳ ἡ ϑεογονία" ἤναγ- 390 

xac οὖν ὁ Ὑπερίδης τῇ ὕλῃ. τῶν πραγμάτων yonoa- 35 

δ διόπερ Mon. om, 6 Mon. ἐνδηλητικήν, 7 T. Vit, 
φησίν. 8 ἐξ ἀρχαίου Ven, ponit post ἐν “411. 9 T. VII, 
χώραν. Ven. ἐλθεῖν sig τὴν χώραν. 40 »wy Mon. om. 41 
ὑποϑέσεις ex T. VIL. recepi. 42 πρόσεστι Mon, om. Sqq. T. 
VII. non habet... 15 Ald. μή os περ. 14 T. VIL. y. ϑεωρεῖ 
(Mon. ϑεωρεῖν) omissis yv» ἡμῖν ὃ σχοπός. 15 T. VII. add.: 
TOU μυϑικῶς τὸν *Inrológ» πολλὰ ἐν τῷ dini εἰπεῖν αὕτη, ὅτε 

[sic]. 
Rhetor. V. 81 
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σϑαι, καὶ παραβῆναι τὴν τέγνην διὰ τὴν ᾿ὕλην τῆς 

ὑποϑέσεως, καὶ ὃ Αἰσχίνου Δηλιαχὸς ὁμοίως ἔγεε 19 χαὶ 

εἰ νοϑεύεται. y . Ὁ ἥλιος ἀπελαυνόμενος" τοῦτο ἐν 

τῇ δευτέρᾳ i7 φησὶν ὁ ̓ Ηρόδοτος, βουλόμενος δεῖξαι τὴν 

δ αἰτίαν τῆς τοῦ Νείλου ἀναβάσεως" φησὶν οὖν, ὅτι Ó 

ἥλιος χειμῶνος πρὸς τὰ νοτιάτερα καὶ ἑὰς ἀρχὰς τοῦ 

Νείλου πορευόμενος καὶ κατὰ χορυφὴν. αὐτῶν γινόμενος 

ἕλκδε, ἐφ᾽ ἑαυτὸν τὸ ὕδωρ, , χαὶ τηνικαῦτα ἐλάττων ἑαυ- 

τοῦ ὁ ποταμὸς ῥεῖ ἢ τοῦ ϑέρους. δ΄. Καὶ ὅτι ἐπι- 

«οχλύσει" !* τῆς γὰρ γῆς πολλὰς ἐχούσης, ὥς φασι, ῥω- 

χμὰς xol διασφαγὰς τὸ ὕδωρ͵ εἰσδυόμενον τίχτει πνεῦμα, 

εἶτα τὸ πνεῦμα στενοχωρούμενον ποιεῖ τὴν κίνησιν à 

ἑτέρου τόπου, καὶ οὐχ ὅϑεν τὸ ὕδωρ εἰσφορεῖται δια- 

φορούμενον. ἑ. Νόμος ἐστίν" ἐν τῷ κατὰ ᾿ἄριστογεί- 
45 τονὸς *? Δημοσϑένης φησὶν, ὅτι νόμος ἐστὶν εὕρημα 

μὲν καὶ δῶρον ϑεῶν, δόγμα δ᾽ ἀνθρώπων σοφῶν, ἐπαν- 
ὄρϑωμα δὲ τῶν ἑχουσίων καὶ ἀχουσίων ἀδικημάτων, πό- 
λεως δὲ συνθήχη χοινὴ, xaO" ἣν πᾶσι προσήκει Civ τοῖς 
ἐν τῇ πόλει.“ ς΄, Οἷον Ἴακχος" τὰ περὶ τοῦ laxyov 

20 Hoõdoròs φησιν ἐν τῇ ὀγδόῃ" 35 ὡς τοῦ πεζοῦ στρατοῦ 
τοῦ Ξέρξου τὴν ᾿Δττιχὴν δηοῦντος ᾿Αϑηναίων ἔρημον οὖ- 
σαν, ᾿Αϑηναῖός τις τοὔνομα Δίχαιος φυγὰς παρὰ τοῖς 

Μήδοις ὧν λέγεται ἰδεῖν κονιορτὸν γωροῦντα ἀπ᾽ EAsv- 
σῖνος ὡς ἀνδρῶν μάλιστα sov τρισμυρίων" ἀποϑαυμά- 

28 Ge» τὸ, “τὸν χονιορτὸν αὐτὸν΄ xol τὸν “ακεδαιμόνιον 
“ημάρατον συνόντα αὐτῷ τίνων ποτὲ εἴη ἀνθρώπων, 
καὶ δὴ φωνῆς ἀχούειν, καὶ τὴν φωνὴν τὸν μυστιχὸν 
Ἴαχχον εἶναε φαίνεσθαι, xal τὸν Δημάρατον ἀμύητον 
ὄντα τῶν ἐν ᾿Ελευσῖνε ἱερῶν, τὶ ἂν eig τοῦτο, φάναι, 

80 τὸ φϑεγγόμενον"᾿ τὸν δὲ εἰπεῖν ὅτι τὴν ἑορτὴν ταύτην 

46 ἔχει T. VII. om. 17 L.II. 97. 18 Ald. ἐπὶ καλύσει. 

49. Ald. ᾿Αριστογείτωνος p. 774. 20 VIII 63, ubi Wessel. | 
nostri schol, meminit. 
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ἄγουφιν ᾿4ϑηναῖοι 2i ava πᾶν érog τῇ μητρὶ χαὶ τῇ 

κόρῃ, χαὶ τὴν φωνὴν, ἧς ἀχούεις, ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ 

ἐακχίζουσι" καὶ οὐκ ἔστιν ὕπως οὐ μεγάλη τις ὄσταε 

βλάβη τῇ βασιλέως στρατιᾷ" ἐκ δὲ τοῦ χονιορτοῦ xal 
τῆς φωνῆς λέγεται γενέσϑαι νέφος, καὶ μετάρσιον 78- δ 

νόμενον ??. ἐχφέρεσθαιε ἐπὶ “Σαλαμῖνος i τὸ στρατό- 
σεδδον τῶν Ἑλλήνων" καὶ οὕτως αὐτοὺς μαϑεῖν, ὅτι τὸ 
ψαυτιχὸν τοῦ Ξέρξου ἀπολεῖσθαι μέλλει. 

Mi9odos δὲ σεμναὶ αἷ κατὰ ἀπόφανσιν καὶ χωρὶς ἐνδοιασμοῦ 

ἐξ ἀφηγήσεως, καὶ τὰ λοιπά. 

Τοῦ πολιτιχοῦ ve" πολιτικὸν μὲν yag τὸ μὴ 10 
στερὶ «τῶν ϑείων. εἰδέναι σαφῶς προσποιεῖσϑαι" φιλοσο- 
φίας γὰρ ἴδιον τὸ τοιοῦτον, πιϑανὸν δὲ xci ἡϑικὸν τὸ 
μὴ ἀποφαίνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐνδοιάζειν, περὶ ὧν οὐκ ἀνάγκχη 

τοῖς ῥήτορσιν ? εἰδέναι. β΄. Ὁ μὲν δὴ μέγας" 5 τρι- 
αὕτα xal ἐν τῇ Sig γραφῇ τὰ περὶ τοῦ ὄφεως χαὶ 15 

τῆς ἀπάτης αὐτοῦ. y. Διὰ τῶν εὐξώνων" ^ δι᾽ &U- 

τελῶν ἀλληγορίαι εἰσίν" ὡς “Αριστοφαάνης * ἐν τῷ δρα- 

ματι τῆς εἰρήνης διαπλάττει ὁ τὴν ἄνοδον τοῦ χανϑά- 
ρου πρὸς τὸν Δία τῆς εἰρήνης ἕνεκα" xol πάλιν παρὰ 
“Πλάτωνι ἐν συμποσίῳ ὃ αὐτὸς χωμικώτερον πεποίηται 30 

τοὺς περὶ ἔρωτος λόγους διεξιὼν, χαὶ τὴν 7 σύζευξιν τοῦ 
ἄῤῥενος καὶ τοῦ ϑήλεος. ὃ δ΄.. ἄλλης δή τινος" τουτέ- 
στιν εὐτελείας ἢ ἀφελείας" ἱστέον δὲ, ὅτε διορϑοῦνται ? 
κὴν εὐτέλειαν αἱ ἀντιπτώσεις «καὶ ἀναστροφαί" 19. οἷον 
ἐγὼ ἔχω πατέρα" τοῦτο ** εὐτελὲς, κοινὸν yaQ' εἰ δὲ 25 

21 Par. ἀναϑηναῖο. 423 Ald. γινόμενον. Par. γενομ. 

4 T. VII. . 2 Par. T. VII. τοὺς ῥήτορας. 5 Plat. Phaedr. 

p.216. e. ἃ Ald. εὐζώων. — 5 T. Vil. :a.— 6 Mon. δια- 
᾿πράττε; — 7 Ald, τὴν om., est in Par, et T. VII. — 8 Ald. 

Mon. ϑήλεος. Parr. ϑήλεος. 9 T. VIL. ἐγ. 10 Ald. ó»r-. 

σιροφαί. Par. T. VII. ἀγαστροφαί. Mon. ai om. 11 T. VII. 

τοῦτο δὲ εὐτελές ἐστι. | 
2... 



494 ΜΑΞΊΜΟΥ TOY IL4A4NOYA40Y 

λέγεις, duoi 13 ἐστι πατὴρ, ἐκφεύξῃ 1" τὴν εὐτέλειαν 
διὰ τῆς ἀντιπτώσεως" χατὰ δὲ ἀναστρόφήν᾽ 14 οἷον 
τῷ ἀγῶνι τῶν Πυϑίων" τοῦτο χοινὸν xci εὐτελέρ" ἀλλὰ 

Κριτίας ἀναστρέψας εἶπε, τῷ τῶν Πυϑίων ἀγῶνε. 15 

5 ἕ. Καὶ μὴν καὶ τὸ δὲ ἐμφάσεων' καὶ ὁ ϑεολόγορ, 
ὅστις ποτὲ ἣν ὃ παράδεισος οὗτος. ς΄. Καὶ ἀνέσπετυ- 

Ee* τουτέστιν ἡρμήνευσε τὴν μέϑοδον τῆς ἐμφάσεως καὶ 

ἐδήλωσεν ἐμφαντικῶς ἀνωτέρω εἰπάν" περὶ ϑεοῦ γὰρ 

ἠβούλετο λέγειν, ὃν εὑρεῖν μὲν ἤτοι νοῆσαι χαλεπὸν, 
40 εὑρόντα δὲ λέγειν ἀδύνατον" xai ὁ ϑεολόγος οὗτος av- 

ἐπτυξε λέγων φυτῶν ἀϑανάτων γεωργὸν, ϑείων ἐννοιῶν 
ἴσως. ζ΄, Ἑτέρου δέ τινος ἀντὶ͵ τοῦ δεινότητος, 

ὡς ἐν τοῖς ἐσχηματισμένοις ζητήμασιν. 6 ἡ. Ἢ πλα- 
8391 τεῖα καὶ διογχοῦσα" τουτέστιν ἡ διανοίγουσα τὸ 

45 στόμα, ἡ 17 διὰ τῶν μαχρῶν xol τοῦ ἃ. πλείονα γὰρ 
χρόνον ἐπέχει καὶ ἐμβραδύνει τὰ μακρὰ φωνήεντα ** 
ἐν τῇ προφορᾶ" δύο γὰρ χρόνους ἔχει 19 ἑκάτερα. χαΐρεε 

, 08 ἡ σεμνότης 157? χρονίᾳ καὶ μετὰ μελλήσεως γινομένῃ 
προφορᾷ᾽ στομφάζειν δέ ἐστι τὸ διὰ τοῦ στόματος βά- 

20 ζειν τουτέστιν τῷ πλατεῖ καὶ Oyxov ἔχοντι στόματι λέ- 
. γεῖν" xol ὃ ᾿Αριστοφάνης ἐν ταῖς νεφέλαις mtgl τοῦ 
“Αἰσχύλου ?* φησὶ, στόμφακα κρημνοποιόν" 32 'O γὰρ 
Θεόχριτος" τὰ ἔπῃ τοῦ Θεοχρίτου ταῦτ᾽ ἐστι. 35 

Παύοασϑ᾽ à δύστανοι, ἀνήνντα κωτίλλοισαι 34 

42 T. VII. ἐμοὶ γάρ ἐστιν. — 15 Ald. ἐχφεύξει. 44 Ald. 

ἀντιστροφὴν et paullo post: Κριτίας ἀντιστρέψας. corr. Par. 
T. VII. 15 Mon. τῷ ἀγῶνε τῶν Πυϑ. Par. 2977. IIvO. τῷ 

ἀγῶνι. 416 T. VIL εζ. addit: ἐπεὶ καὶ εἷς τρόπος τῶν ἐσχημα- 
τισμένων ἐστὶν, ὃ κατὰ ἔμφασιν λεγόμενος. [Par. 8977. ἔμφ. λεγόμ. 

om.] 17 Par. 2977, ἢ. 18 Par. 2977. τῶν φωγηέντων τῇ 

59op, .49 Par. 2977. ἐπέχει. id. et Par. 2918. ἑχάτερον. 20 
τῇ. Par. 2977. 21 Par. Aloxilou. 22 Ald, κρημνοποιεῖν. Par. 
'κρημνοποιόν. Nub. 1571. — 323 Id. XV. 88. — 24 Ald. κωτύλλοισαι. 
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7 Τρουγόνες" ἐκκγαισεῦντι 55 πλατειάσδοισαι ἅπαντα; 

τὸ δὲ ἐχχναισεῦντει τὸ διαλέγονται δηλοῖ, καὶ τῶν χωμιχὼν vig 
περί τινος ἀλαζόνος στρατιώτου φησί" καὶ yag μετὰ χα- 
λὰ γέγονα καὶ μεταίχμια, 36 χαὶ μετὰ Μενοίτα καὶ 
"uera llegüixxa πάλιν, vei νή 27 ye “μὰ Δία τρίτον ἔτος 5 

“μετὰ Κινησίαν, ἃ πρὸς ἐχάστην τὴν τελευτὴν προσϑ εὶς 
ἐπέραινεν ὀνόματα πλατύτατα ?9 ἐξειργασμένος.35. i, Ka- 
τὰ μόνας" ἀντὶ τοῦ μὴ συμπλεχόμεναι τῷ ὃ ἢ τῷ ὕ. 
ἰᾶά. Συστέλλει yaQ* ὅλως πάντα τὰ φωνήεντα πλὴν 

τοῦ & καὶ ταῦ ὃ τοῖς σεμνοῖς συμβάλλεται λόγοις. O5- 10 

σηρέναι δέ ἐστι τὸ εἰς μῆκος ἀλλὰ μὴ 355 εἰς πλάτος 
ἐχτείνειν τὸ στόμα' ὡς ἐπὶ τῶν γελώντων" οὕτω δὴ 
καὶ τό" - ᾿ . 

Ἕκτωρ ἧφι 31 βίηφι πυιϑήσας ὥλεσε λαόν. 

ov σεμνὸν ἀλλ᾽ εὐτελές. iff. Καὶ μὴν καὶ al τροπε- 48 
καί. εἰχότως 31 αἱ τροπιχαὶ λέξεις ὄγκον ποιοῦσι τῷ λόγῳ. 
διπλαῖ yaQ πώς εἰσιν ἔχουσαι TO τε κύριον σημαινόμενον 
καὶ τὸ μεταφυριχόν. iy. Προβαλλομένους" τοῦτο" 
ἐκ μεταφορᾶς εἴρηται τῶν τὴν ἀσπίδα προβαλλομένων 
καὶ ἑτοίμων μάχεσθαι, ἢ τῶν προτεινόντων τὰς χξῖρας 20 
ἐπὶ ?* τῷ πλῆξαι ἢ δέξασθαί τι διδόμενον ὑφ᾽ ἑτέρων. 
ιδ', Τραχύνουσι τὸν λόγον" ἀντὶ τοῦ τραχύτητος "" 

25 Ald. bis ἐκνεσεῦντι, corr. Par. tum Ald. Par. πλατυάσδοι- 

σαι. corr..ex Theocr. , 26 Ald. Par. μετ᾽ ἀχμαῖα. Mon. Par. 

2916. 2977. μεταγμαῖα. Ven. μεταΐγμια. tum Ald, Mon. Parr. 

tres xol μετὰ νύχτα xal περδίκκα. [Ald. περδίκα]ῦ secutus sum 

Ven. 3297 Ald.»aí, T. VII. »y. 28 Mon. πλατίτερας. — 29 

Par. 2918. 2977. Mon. ἐξειλεγμένος. Ven. é*yyyslufrog. in Par. 
2916. locus hic legi non potest. 50 Par. ἀλλ᾽ oix. — 31 in 

Par. q« erasum est, ita μὲ relinquatur 7. — Il. X. 107. 523 

Cfr. T. VIL. 4. 33 T. VIL. λα. τοῦτο yàg. — 54 T. VII. ἐπὶ 
τὸ δέξασϑαί τι παρεχόμενον ὕφ᾽ ir. προβάλλει γὰρ καὶ προτείνει 
τοῦ λοιποῦ σώματος τὰς χεῖφας. 35 T. VII. τραχύτητα sipe 
ἰδέαν. ᾿ 
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ἰδέαν ἐργάζονται, ἴδιαι γὰρ τραχύτητος ?* ol τροπιχαὶ 
λέξεις. iw. Τωροδοχούντων "7 χαὶ τὰ ἑξῆς" τὸ 
ἑξῆς οὕτως ἔχει" τῶν δὲ ἰδιωτῶν καὶ πολλῶν τὰ μὲν 
μὴ ?* προορωμένων, τὰ δὲ τῇ xaÓ" ἡμέραν ῥᾳστώνῃ 

δ xc σχολῇ δελεαζομένων. ic. Καὶ παχύτερον" ἀντὶ 
toU ἀνοητότεθον" παχεῖς ?? γὰρ ἐκάλουν τοὺς ἀναισϑή- 

. Tovg xal ὑώδεις" ὥσπερ λεπτοὺς τοὺς ἀχριβεῖς τε xoi 
ὀξεῖς. i. Παρὰ δὲ 459 τοῖς ὑποξύλοις" ὑπόξυλα 

᾿χυρίως χαλεῖται τὰ ἀγάλματα, οἷς ἐκ ξύλων χατεσχευ- 

40 «σμένοις ἐπιπολῆς ** ἐπεληλαταν ἄργυρος ἢ χρυσός" 
κεῖται ^ δὲ ἐπὶ τῶν λαμπρῶν μὲν ἔξωϑεν καὶ ἐπεξεικῶν, 
πονηῤῶν δὲ τὰ ἔνδον" 13 xai Μένανδρος ἐν τῇ Ζεριν- 

vig 44 φησίν" 
Οὐδ᾽ αὗὑτός sius σὺ» ϑεοῖς ὑπόξυλος. 

45 ἀντὶ 4 τοῦ κίβδηλος καὶ o) γνήσιος. Καὶ ὅ cot τῶν 

ποιητῶν" οὗτοι 46 γὰρ καὶ τὰ τυχόντα πολλάχες τῶν 
πραγμάτων ἁδρότατα “7 περιφράζουσιν, .ὡς Εὐρεπίδης 
μὲν τὸ ῥαίνειν, 5 ἔφὴ - | 

: | ἐκ χρυσηλάτων 

40 Τευχέων χερὶ σπείρουσαν ποταμίαν δρόσον. 

Πίνδαρας 45 ἐρήημὴν μὲν τὴν αἰϑέρα διὰ τὸ μὴ τρέφειν 
Qum, ἀμπέλου 55 δὲ χαχλάζουσαν δρόσον τὴν οἴνου πλή- 

— — ^ 

56 'P. VII. τῆς ἰδέας) ἣν καλεῖ τραχύτητα. $7 pro eor. 

p. 341. 38 Par. ov. $9 Ald. xayvc. 40 δὲ Ald. om. est 

in Par. 41 Ald. ἐπιπολλοῖς. 42 T. VIL. c. 45 T. VII. 

addit: Αἰσχύλος ἐν Πέρσαις μέμνηται, xal “ιογενιανὸς ἐν τῇ λέξει 

τούτου, καὶ Διονύσιος ἐν τῇ ἐκλογῇ τῶν ὀνομάτων, ὅτι Mév, 43 

Ald, Par. περιηϑέᾳ. correxerunt multi, quos enumerat Meine- 

ke Men. p. 142. T. VII. Περινϑίᾳ. — 45 T. VII. οἷον. κίβδ. ««, ὁ, yx; 
' οὐδὲ ἀληϑὲς ἀπὸ τῶν ξυλίνων καὶ περιηργυρωμένων σκευῶν (Mon. 

σχευασϑέν]. 46 T.VII. Af. 47 Ald. ἁδρότητας 48 Eur. Andr. 

465, σαίρειν. — Ald. Par. περισπείρουσα sine χερί, T. VII. Ζερὶ 

περιφπείρονσα. Ven, χερὶ σπείρουσαν, ut Eürip. 49 OL L 10, 

XIIL 126. — 50 Ol. VIL 3. 
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ϑουσαν φιάλην" εὐωνύμων δὲ πατέρων ἄωτον * τὸν Θή- 
ρωνα, τὸ δὲ ἀρετὴν ἀσχεῖν δρέπων μὲν κορυφὰς ἀρετᾶν 

ἄπο 5? πασᾶν" ἔἕχαστον γὰρ τούτων πολλῆς τῆς τροπῆς 

xal περιφράσεως γέμει" τοῦτο δὲ τραγικοῖς μὲν χαὶ δὲ» 

ϑυραμβοποιοῖς ἐργάζεσθαι συγγνώμη, τοῖς μὲν ἡρωϊχὰς 5 

ὑποϑέσεις, Toig δὲ πράξεις ἐνδόξους ἐπὶ λύρας ἐκλεγο- 

μένοις" τοῖς δὲ τὸν πολιτικὸν μετιοῦσι λόγον ἀπρεπὲς 
τοσοῦτον ix τοῦ κατὰ φύσιν ἐχτρέπειν 5? τὸν λόγον, διό- 

' step καὶ ὁ ϑεῖος Πλάτων ἐν τοῖς περὶ ἔρωτος λόγοις π-᾿ 

zto(gxs τὸν Σωχράτην πρὸς ἑαυτὸν ἐπισημαινόμενον ὡς 10. 
διϑνυραμβώδη 5* φϑεγγόμενον, εἰρηκότα περὶ τοῦ ἀτό- 

fiov ἐραστοῦ" 
Mig λύχοι ae * ἀγαπῶο", 55 ὡς παῖδα φιλεῦσιν ἐρασταὶ. 

πλὴν καὶ παρὰ: τοῖς ποιηταῖς οἱ παραιτησάμενοι τὰ 

τραχύνοντα πέρα τοῦ δέοντος τὸν λόγον λίαν εὐδοκιμή- 15 
xacw. ὧν εἷς ὁ Εὐριπίδης" τὰς γὰρ σεμνὰς ἐννοίας πε- 

ρικαλύψας λέξεσιν ἁπαλαῖς 59 ἅπαν τὸ ϑέατρον ἐμέστω- 

51 ἄωτον Ald, Par. om., Ven. ἀώρατον. Mon. Par. 2916. 
$977. ἄσωτον. Pind, Ol. 11. 114. ἄωτον. 52 Ald. T. VII. ἀπὸ. — 
— OLI.21. 55 Ald, ἐχπρέπειν. T. VIL. ἐχτρέπειν. ^ — 54 ὡς 

διϑυραμβ. Mon. per lac. om. 55 T. VII. oiy* [Ven. ἄρνα 

ἀγαπῶσιν et φιλοῦσιν. — Phaedr. p. 241. d. Post ἐρασταὶ" T. 

VIL. addit: λέγει πρὸς Φαῖδρον Er, παρακαλοῦντα περὶ τοῦ αὑτοῦ 
διεξιέναι" κοὐκ ἧἤσϑου οὖν, ὦ μακάριε, ὅτι ἤδη φϑέγγομαι, ἀλλ᾽ 

οὐκέτί διϑυράμβους καὶ ταῦτα ψέγων. Τί γὰρ ἂν εἴπωσιν οἷ τὰ 

τοιαῦτα ληροῦντες, ἐπεὶ καὶ οἱ τρὰγῳδοποιοὶ πάσης ἂν ἀπολογίας 

ἐξεκλείσϑησαν 5. εἶ μὴ τὴν ἀρχὴν ἐξὴν αὐτοῖς ἀδιαφόρως χρῆσϑαι ταῖς 

ἐννοίαις, πλὴν καὶ παρ᾽ αἰτοῖς οὗ παράιτ. τὰς τραχυνούσας. — 

Sch. min, ψυχγρεύονται, ψυρολογοῖσι, ματαϊολογοῦσι. Ἔκτρα- 
χηλίζουσιν ἀντὶ τοῦ ἀποῤῥέπτουσιν" ἣ μεταφορὰ δὲ ἐλήφϑη ἀπὸ 

τῶν ἱππευόντων, εἶτα πιπτόντων" ἔστι δὲ σεμνῆς ἐννοίας τοῦτο. 

Τρα y" δὲαι, ἐλεεινολογίαι, οἷα τὰ: Εὐριπίδου xal Σοφοκλίους, οὖ- 

τοι γὰρ τραγικοί. ὑπὲρ μέντοι τούτων. τῶν ὑποξύλων ῥητόρω».᾽ 

56 Ald, ἁπλαῖς. T. VII. ἁπαλαῖς. 
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σεν ἡδονῆς. wu. Ἢ τὸ ὀνομαστιχή" ὡς παρὰ TQ 
Θουχυδίδη ἀπὸ τοῦ μέλλειν 57 ἡ μέλλησις, χαὶ ἀπὸ 
τοῦ χωλύειν ἡ κώλυσις καὶ χωλύμη, 5 καὶ ἀπὸ τοῦ 

392 πρεσβεύειν ἡ πρέσβευσις.. μετοχικὰ δέ ἐστι τὸ 55 σωφρο- 
δ νῶν, πολιορχῶν, εὐεργετῶν" ἀντωγυμιχὰ δὲ ἡμέτεροε, 
σφέτεροι᾽ ἁρμόξει δὲ τὰ ὀνόματα μᾶλλον ἢ τὰ ῥήματα 
τῷ σεμνῷ λόγῳ" διότι τὰ μὲν ὀνόματα οὐσίαν σημαί- 
νει, τὰ δὲ ῥήματα ἐνέργειαν" ὅσῳ τοίνυν οὐσία χυριώ- 
τερον ἐνεργείας, τοσούτῳ xci τὰ ὀνόματα τῶν δημά- 

10 των' ἢ οὕτως, ὑνοιμαστιχήν φήσιν, 69 ὅταν τὸ ῥῆμα εἰς 

ὄνομα καὶ ῥῆμα διαλύηταιν" οἷον ἀντὶ τοῦ ἔγραψε γρα- 
. φὴν ἐποιήσατο, ἢ γραφῇ ἐχρήσατο, ἢ γραφὴ αὐτῷ γέ- 
yove, xal τὰ τοιαῦτα" ἢ ὀνόματα μὲν λέγει τὰ προση- 
γορικὰ, οἷον τὸ τόλμα’ ὀνομαστιχὰ δὲ τὰ ἐπίϑετα" οἷον 

.18 τὸ ἀλόγιστος" τὸ δὲ διὰ μετοχῶν τοιοῦτον ἂν εἴη" ὅταν 
ἔχωμεν Óvo ἢ τρία ἢ καὶ πλείω ῥήματα, δυνάμεϑα πάᾶν- 

τα πλὴν τοῦ τελευταίου ποιεῖν μεῖτοχάρ᾽ οἷον ἀντὶ τοῦ 
εἰπεῖν ὃ δεῖνα ἡγωνίσατο καὶ ἐνίχησε xpi ἐστεφανώϑη, 
δυνάμεϑα οὕτω προενεγχεῖν, * ὃ δεῖνα ἀγωνισάμενος καὶ 

20 γιχήσας ἐστεφανώϑη" τὸ δὲ xal δι᾿ ἀντωνυμιῶν εἴη ἂν 
καὶ αὐτὸ τοιοῦτον, οἷον οἱ Ilvóo; ρειοι περὶ͵ αὐτοῦ τοῦ 
Πυϑαγόρου οὐχ ἔλεγον, ὡς o IHv9oyágog ἔφη τόδε; 

ἀλλ αὑτὸς ἔφη, τὸ αὑτὸς σεμνότερον τοῦ κυρίου ὀνύμα- 

tog οἰόμενοι" ὡσαύτως xav -ΠἸχιλλεὺς περὶ Πατρόχλου 
. 95 πεσόντος λέγῃ! γνγποϑὼ τὴν κεφαλὴν ἐχείνην, “σεμνότερον 

ἂν ποιεῖ τὸν λόγον , ἢ & λέχοι, ποϑῶ τὴν Πατροκχλείαν 
κεφαλήν’ τὸ γὰρ ἐχείνην ἐμφαντικόν ἐστε μεγέϑους τι- 

57 Par, 2977, 2916. μέλλω. Mon. μεγάληυ. tum Mon. Par. 
2916, μέλησις, Thuc, 1, 69, b8 Thuc. 1, 92, Ven. κώλυμα. 
89 τὸ Par, T. VII, om. 60 φηοὶν Ald. om., est in Par. in 

| quo: ἢ οὕτως ὀνομαστικὴν 8604. usque ad ι9. manu recentiori ad 
marg, suppleta sunt, cum prima manu omissa sint, 64 Ald, 

"gnasveyxéiv, ΒΟΥ, προὲν, «τ v. 20, ἂν Ald, om, , est in Par, 
Ld 

LÀ 
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vóg ἀξιώματος. iD. Τόλμα μέν" ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν, τὸ 
μὲν ἀλογίστως τολμᾷν. χαὶ προμηϊϑϑῶς δεῖ μέλλειν καὶ ᾿ 

σωφρονεῖν, ὀνομαστιχῶς ἐξέδωχε, τόλμα καὶ μέλλησις. 

καὶ τὸ σῶφρον εἰπών. x. Εἰ δέ τι ἐν τούτοις" χα- 

ϑὸ μὲν γὰρ ὀνομαστιχκὼς ταῦτα κεῖται, σεμνότης γίνε" 5 
ται" χαϑὸ δὲ οὐκ ἐπὶ προσώπου κεῖται, ἀλόγιστος καὶ 
φιλέταιρος" ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς τόλμης καὶ τῆς ἀνδρείας τέν 
τραπται xal τραχεῖα 9? ἐστιν. χά. Οὐ γὰρ τὰ ῥήματα" 
οὕτω χεῖται ἐν τῷ περὶ στεφάνου" »καὶ ἀχούσεσϑε δυ- 

oiv 53 ἢ τριῶν ἡμερῶν οἷς μὲν ἐχϑρὸς ἧχει φίλον av- 10 
τὸν γεγενημένον, οἷς δὲ φίλος τοὐναντίον ἐχϑρόν“" οὐ 
γὰρ τὰ ῥήματα τὰς οἰκειότητας ἔφη βεβαιοῦν, μάλα ** 
σεμνῶς ὀνομάζων, ἀλλὰ τὸ ταὐτὰ 65 συμφέρειν" συμφέ- 
eu δὲ Φιλίππῳ καὶ Φωκεῦσι καὶ vuiv ὁμοίως ἅπασι, 
τῆς ἀναλγησίας. xoci τῆς βαρύτητος τῆς τῶν 99 Θηβαίων 15 

ἀπαλλαγῆναι.“ ὀνομαστικῶς οὖν εἶπεν οἷς φίλος 57 xcd 

οἷς ἐχϑρὸς avri τοῦ οὖς $9 guAei xai ovg ἐχϑαίρει. 

Σχήματα δὲ Usu», ἅπερ καὶ καϑαρά, xül τὰ λοιπά, 

a. Et τι χαὶ τοιουτοτροπον" τὴν ἀφήγησιν 
λέγει, ἣν εἶπεν ἐν τῇ καϑαρότητι" β΄. Καὶ μὴν καὶ 30 

αἱ ἐπιχρίσεις" ἐπίχρισίς ἐστε λόγου ῥηθέντος. ἐπιχύ- 
Quoi καὶ βεβαίωσις. y. E ἔτ᾽ ἔννοιαί τινες" καὶ τῇ 

ἐννοίᾳ ? γὰρ καὶ τῷ σχήματι σεμναὶ αἱ ἐπιχρίσεις, τῷ 
T6 λέγοντι διὰ “τὴν ἀνενδοίαστὸν ἀπόφασιν σεμνότητα 
χορηγοῦσαι, ὡς δεῖ χρίνειν ἐπισταμένως " τὰ δέοντα, καὶ 15 

62 Ald. τραχέα. 65 Par. δυεῖν. — pro cor. p, 237, — 
T. VII. uo. 64 Ald. ἀλλὰ. Par. T. VII. μάλα. 65 Ald. 
ταῦτα. T. VII. ταύτας, scr. ταὐτὰ ex Dem. 66 τῶν T; VII. 

om. 67 Ald, φίλον et ἐχθρῶν, ser. φίλο et ἐχϑρός. 68 

Ald. οἷς φιλεῖ καὶ οἷς ἐχϑ. Par. οὕς. . 

4 Par. xoi εἴ τι rowvr. 24. T,VII. uy. 5 Ald. Par. ἐπι- 

σταμένῳ. T. VII. ἐπισταμένως. ' 
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τὸν Aóyov διὰ τῆς τοιᾶσδε προφορᾶς σχηματίξζουσαι. * 
δ. “όγῳ δὲ δή" τοῦτο iy τῷ Ἀϊενεξένῳ τοῦ Πλάτωνος 
κεῖται, ἐν ᾧ εἰσάγει τὸν “Σωχρατὴν ἐπιτάφιον ἐχ προσώ-- 

που 4anaaíec τῶν ἐν “4εχαίῳ ἀποϑανόντων διεξιόντα. 

56. Αἱ ἀποστροφ αἰ" ἀποστροφὴ ἐστιν, 5 ὅταν ἀπὸ 
τῶν διχαστῶν πρὸς τὸν ἀντίδικον ἀποστρέψῃ τις τὸν λό- 

γον" οἷον , μηδὲν οὖν φιλονείχει Aenrivn.“ xol πάλιν 

ῳοὺς 7 navreg ἡ πόλις τῆς αὐτῆς ὅ ἀξιώσασα τιμῆς ἔϑα- 
ψεν, “Τἰσχίνη" “ κινήσας γὰρ τῇ δόξῃ τῶν παραδειγμά- 

19 των τοὺς ἀκούοντας τότε xol τὸν ἀντίδικον χέχληχε᾽ 7 

δὲ ὑποστροφὴ καλεῖται ὑπ᾽ ἐνίων xci ἐπεμβολή" ὡς τὸ, 

ἅπας 5 ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος" “ καὶ τὰ ἑξῆς" xat τὸ 
», tov 5? γὰρ Φωχιχοῦ συστάντος πολέμου" “ xol τὰ ἑξῆς. 
τό γε μὴν τῆς ὑποστροφῆς σγήμα καὶ ὑπερβατὸν λέγε- 

15 ται. c. Εἰ ov τως εἶπε" τουτέστι χωρὶς τῆς ὑποότρο- 

φῆς. (C. MAG τοῦτο μὲν" τὸ διαχόψαι δηλαδὴ *X 

καὶ ἐπεμ βαλεῖν" χαίρει γὰρ. ἢ γοργότης τοῖς χομματιχοὶς" 

ἀλλὰ γοργὸν 'μέν ἐστι διὰ τὴν ἐπεμβολήν" σεμνὸν δὲ 12 

διὰ 13 τὴν ἔννοιαν" προεῖπε γὰρ ὃτι ὅσα ἐν τῷ καϑό- 
20 λου γενικῶς λέγεται, σεμνὰς ἔχει τὰς ἐννοίας. 9. Ὥς- 

πὲρ γὰρ ἀφορισμοςρ" τουτέστι πολλὴν ἔννοιαν ἐν ὁλί- 

, 8688 γοις ῥήμασι περιχλείειν. 9'. Γένοιτο δ᾽ ἂν now: 
οἷον ἐν τῷ, ,πέρας ** μέν γὰρ ἅπασιν ἀνϑρώποις 
ἐστὶ τοῦ βίον ϑάνατος, χἂν ἐν οἰχίσχῳ τὶς ἑαυτὸν κα- 

25 ϑείρξας τῃρὴ"" 

4 T. VII. addit: τὸ δὲ ἐνδοιάζειν ἐν ταῖς ἐπικρίσεσιν ἦϑος μὲν 
προρτίϑησι τῷ λόγῳ, τοῦ δὲ τὴς σεμνότητος ἀξιώματος oix ὀλίγον 

ὑποτέμνετα. δὲ T. VII. ut. et Sicel. 6 in Lept. p. 501, 

7 Ald. Par. T. VIL Sic. oj. Dem. pro cor. p. 297. ol. 8 

Sicel. αὐτῆς ὁμοίως. —— 9 in Aristog. p. 774. 410 pro cor. p. 
250. 11 δηλαδὴ T. VII. Hm. om. 12 T. VII. δὲ αὐτὸ λέγει 

[Mon. αὐτὸς λ. Sicel. αὐτὴ $ λέξις} ἐπειδὴ ἐν τῷ περὸ ἐννοίας σεμνό--: 

τητος προεῖπεν, ὅτι ἁπλῶς δὲ εἶπεν [Sic. εἰπεῖν] ὅσα. . 13 Par. 
κατά. 44 pro cor. p. 258. , | 
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-EvyDsxal T ys μὴν σεμναὶ αἷ τῆς μὲν GvyzQoVctmg ἕνεκα τῶν φω- 
γηέντων μὴ 'μικρολογούμεναι" καὶ τὰ λοιπά. 

᾿ Ταῦτα ΣΣωτάδειά * ἔστιν ἰωνικὰ ἀπὸ μείζονος τε- 
τράμετρα βραχυκαταληχτα" τὸ δὲ véxveg καὶ τὸ a προλι yo- 
ρεἴοί εἰσιν ἀντὶ τροχαίων" ὅμοια δὲ ταῦτά φησιν εἶναι τῷ 8 
στρὸ αὐτῶν, τουτέστι τῷ ἀνωτέρω ῥηθέντι" τὸ σείων μελίην 
“Πηλειάδα δεξιὸν. xot ὦμον" τὸ δὲ, ἀλλ᾽ ἔχον ὥστε τά- 
λαντα οὕτω μετατίϑησι Διονύσιος" ἀλλ᾽ ἔχον ὥστε γυνὴ 
χερνῆτις τάλαντ᾽ ἀληϑὴς, ἥτ᾽ εἴριον ἀμφὶς καὶ σταϑμὸν 
ἔχουσ᾽ ἀνέλχει" ἰσάζουσ᾽ ἵν᾿ ἀεικέὰ παισὶν ἄροιτο μισϑόν" 19 
καὶ φησι τετράμετρα ταῦτα εἶναι προσῳδικὰ, καὶ ὅμοια 

τοῖς πριαπείϑις" ὑπό τινῶν δὲ ἰϑυφαλλιχοῖς καλουμένοις 
τοῖσδε συμβέβηλος, ὡς λέγεται, τοῦ νέου Διονύσου" 
κἀγὼ δ᾽ ἐξ εὐεργεσίης ὠργεασμένος ἥκω, ἃ πῶς ἂν εἶεν 
προσῳδικὰ * καὶ προσόμοια τοῖς πριαπείοις, ἢ πάλιν 45 
πῶς ταῦτα σπριάπεια, οὐδαμῶς ἔχω συνορᾷν. 

᾿Ἐνταῦϑα εἶσιν ὅλα τὰ μέτρα μετὰ ἀπο- 

' δείξεων. 

Τῷ δὲ ὅλῳ δακτυλικαΐ" ἐστέον ὅτι, τῶν ποδῶν 
οἱ μέν εἰσι δισύλλαβοι, οἱ δὲ τρισύλλαβοι, οἱ δὲ τετρα- 30 
σύλλαβοι" καὶ δισύλλαβοι μὲν τέσσαρες, ὧν δίχρονος 

εἷς ὁ πυῤῥίχιος ix δύο vv, οἷον λόγος" τρίχρονοι δὲ δύο, 
ἴαμβος ἐχ v καὶ -, οἷον λέων" χαὶ τροχαῖος ἐκ μαχρᾶς 

καὶ βραχείας, οἷον δῆμος" τετράχρονος δὲ σπονδεῖος ἐχ 
óro -- οἷον πηγή" τρισύλλαβοι δὲ ὀχτώ' ὧν τρίχρονος 35 
μὲν χορεῖυς ix τριῶν vvv, οἷον Ἕλενος" τετράχρονοι δὲ 
δάχτυλος ἐκ μαχρᾶς καὶ δύο vv, olov ἥλιος" ἀνάπαιστος 

àx δύο vv καὶ -- , οἷον πολέμων" ἀμφίβραχυς ix v καὶ - 

1 Haec et sqq. usque ad finem hujus sectionis οὐδαμῶς ἔχω 

συνορᾷν absunt a Par. — v. 4. Ald, χύεσε καὶ τὸ ἀπρολιχορεῖοι. 
Spectat ad γέκυες — τείχεα προλιπόντες Hermog. p. 92. Ald. 8 

Ald. σωτάδιας,. ὃ ll. μ. 423. 4 προσῳδιακά. 
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xai v, olov βοηϑὸς. Πεντάχρονοι δὲ ἀμφίμαχρος, &x — 
καὶ xol -, οἷον ἡγεμών" βαχχεῖος ix € καὶ δύο —— οἷον 
νοήμων" παλιμβάχχειος ix δύο ---- καὶ v, οἷον Ἥφαε- 
crog* ἑξάχρονος dà μολοττὸς ix τριῶν -- - -, otov "Hou 

& nc. τετρασύλλαβα, δὲ δεχαέξ, τετρἄχρονος μὲν προχε-- 
. λευσματικὸς ἐκ τεσσάρων vv vu, οἷον φιλόσοφος" πεντά- 
χθονον * δὲ παίων πρῶτος ix - xal τριῶν vov, “οἷον ΣΣτη-- 
Gíyopog* παίων . δεύτερος ἐχ v καὶ -- καὶ δύο vv, οἷον 
᾿Ονήσιμας" παίων τρίτος ἐκ δύο v v καὶ -- καὶ v, οἷον 

10 Κλεόβουλας" παίων τέταρτος ἐχ τριῶν vvv. χαὶ -, οἷον 
᾿Ἐπιγένης. ἑξάχρονοι δὲ ἰωνιχὸς ἀπὸ μείζονος ἐχ δύο -- -- 
καὶ δύο υν, οἷον Δημήτριος. ἑωνιχὰς ἀπ᾿ ἐλάσσονος ἐχ 
δύο vv xoi δύο —- —, οἷον Διομήδης. χορίαμβος ἐχ  Maxpag 
χαὶ δύο. βραχειῶν xol μαχρᾶς, οἷον Εὐφορίων. ἀντίσπα- 

(δ στὸς ἐχ v xol -— καὶ α, οἷον “Αλέξανδρας. διΐίΐαμβος ἐκ 
βραχείας xol μαχρᾶς x«i νυ χαὶ --, οἷον ““ναχρέων. διτρα- 
χαῖος ἐχ — xol ν καὶ “ χαὶ v, οἷον “Ἀρχέδημος. i ἑπτάχρονοι δὲ 
ἐπέτριτος πρῶτος ἐχ v xoi Τριῶν -7-, οἷαν “ἀριστείδης. 
ἐπίτριτας δεύτερος ἐχ μαχρᾶς χαὲν καὶ óvo --, οἷον Ev- 

80 ρυμηδῃς. ἐπίτριτος τρίτος ix δύο -— καὶ v χαὶ -- , οἷον 
4ημοσϑένης. ἐπίτριτος τέταρτος ἐκ τριῶν ------ xol ν, 
οἷον Καλλίξεινορ. δισπόνδειος ἐκ τεῦσάρων" T7---. ὀκτά- 

' xc ovos, olov Ἡρακλείδης. τούτων οὖν τῶν ποδῶν ὁ μὲν 
δάχτυλος πάνυ σεμνὸς ἐστι, διὸ χαὶ τὸ ἡρωϊχὸν μέτρον 

45 ὑπὸ τούτον κοσμεῖται. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ" ὃ δὲ ἔαμβος οὐχ 
ἀγεννὴς Ἴ διὰ τὸ τὴν βάσιν ἔχειν μακράν. ὁ δὲ τροχαῖος 
μαλακώτερος καὶ ἀγεννέστερος ὡς πρὸς σεμνότητα χαὶ 
ἀξίωμα λόγου" διὰ τὸ τροχαλὸν ποιεῖν τὸν λόγον καὶ εἰς 
βραχὺ καταλήγειν" ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἑἰωγικός" ὁ δὲ ἰωνε- 

80 χὸς ὃ ἑχάτερος «ἀγεννέστεροι καὶ αὐτοὶ, ἁβρότεραι γὰρ ἐξ 

5 Ald. πεντάχρονος, Par. πεντάχρονοι, 6 Par. πεντάχρο-- 
γοι. Àld, πεντάχρονος. 7 Ald. ἀγενής. Par. ἀγεννῆς, mox 
Ald, ᾿ἀγενέστερος et ἀγενέατερρι. 8 ὃ δὲ ἰωγικὸς Ald. om, , re- 
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ἀρχαίου oi Ἴωνες, ὡς Βακχυλίδης τὸ ὃ Avbuxóg φησι, τῶν 
 βροβίων ᾿Ιώνων ἄναξ, καὶ Θουχυδίδης ἐν πρώτῃ" καὶ ol 
πρεσβύτεροι. αὐτοῖς 5 τῶν εὐδαιμόνων οὐ πολὺς χρόνος 
ἐσεειδὴ χιτῶνάς τε λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες. xol χρυ-" 
σῶν τεττίγων ἐνέρσει χρωβύλον *? ἀναδούμενοε τῶν ἐν τῇ 5 
κεφαλῇ τριχῶν. εἰχότως οὖν καὶ τὸ ἐπώνυμον αὐτῶν μέ- 894. 
vQov- ἐχλυτώτερόν τε καὶ χεχλασμένον καὶ σεμνότητι éyay- 
τίον ἐστίν᾽ οἱ δὲ παίωνες εἰ 12 xai τρεῖς βραχείας ἕχαστος *? 

τούτων ἔχει, ἀλλ᾽ ἐπεὶ τοὺς παιᾶνας ἄδοντες ἐχρῶντο αὖ- 
τοῖς οἱ παλαιοὶ, σεμνοὶ δὲ οὗτοι ὡς εἰς ϑεοὺς ἀδόμενοι, 10 

δεὰ τοῦτο καὶ χρήσιμοι τῇ σεμνότητι" ἡ δὲ σπονδειαχὴ 

συνϑήχη μᾶλλον ἐπιτρέπειν τῇ σεμνότητι διὰ τὸ τῶν μα- 
κρῶν πλῆϑος" ὁμοίως δὲ 15 xai oi ἐπίτριτοι. δι᾿ αὐτό. 
8. Σ Li υγία ἐ" συξυγίας καλεῖ τὰς τέσσαρας συλλαβᾶς. 

δε ὧν ἐκλάσϑη" 0 γὰρ τροχαῖος κατεσπουδασμένον 15 

ἐποίησε τὸν λόγον, καὶ ἐπετράχυνε σεμνῶς καὶ τάξει προ- 
ζόντα. y. Et yàg μεταϑείης" ſoriov, 14 ὅτι ὃ μὲν 
πρότερος στίχος τροχαϊχὸς γίνεται 15 οὕτως" 

ὡς ὃ πρόσϑ' ἵππων ἔκειτο καὶ δίφρου τανυσϑεὶς. 15 

ἔστι γὰρ τετράμετρον βραχυκαταάληχτον" λείπει γὰρ ὅλος 30 
ποῦς" 17 ὁ δὲ δεύτερος στίχος χοριάμβικός 18 ἐστιν oU-, 
τως" - 

αἱματοέσσης κόνιος δεδραγμένος βεβρυχώς. 

ἔστι 19 δὲ τετράμετρος καταληχτικὸς, μιᾶς λειπούσης συλ- 
λαβῆς" οὗτος οὖν ἐστιν ὁ ἐπίμικτος. ἐπειδὴ τὸ χοριαμ- 25 ᾿ 

. | 

cepi ex Par, — Bacchyl. Fr. XLÍI. ed. Neue, 9 Par. αὐτῆς. 
— "Thuc. I, 6. 10 Ald. jy ἔρσει κρώβυλον. — 11 Ald. εἰ om., 
recepi ex Par. 12 Ald. ἕχαστον. Par. ἕκαστος. 43 δὲ Par. 

om. 44 T.VIL?. 16 T. VIL £o: τροχαῖκός. 16 Il. π, 485." 
17 T. VII. ὁ ποῦς. — v. 23. Ald. χόνοιος.Ό. 418 T. VII. dori» χορ. 

οὕτως (Ald. Par.oUrog].' 19 T. VII. συνέστηκε δὲ ὃ χορίαμβος 

ἐκ τροχαϊκοῦ καὶ ἰαμβικοῦ, καὶ ἔστιν δ᾽ στίχος τετρ. κῳταληκτιχὸς 

[Ald. καταληκτὸς, étiam Par. καταληκτικός]. — i; 
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βιπὸν τῇ ἰαμβιχῇ κατακλεῖδε περατοῦται, ὡς καὶ τὸ üo- 
γιχὸν τὸ ἀπὸ ?? μείζονος τῇ τροχαϊχῇ" ἁμαρτάνει οὖν ὅ 
Ἑρμογένης" ἔδει γὰρ ἡ ϑεῖναε μόνον τὸν πρότερον σείχον 
καὶ εἰπεῖν μόνον Tgoycixóv ἀλλ᾽ οὗ τροχαϊχὸν ἐπίμιχτον 

δ ἢ τὸν δεύτερον μόνον, καὶ εἰπεῖν χοριαμβιχὸν ἐπίμεκτον' ax 
τὸ μὲν γὰρ χοριαμβικὸν σύνϑετον ὃν ἐχ τροχαίου χαὶ 

ἰάμβου ἐπίμιχτον γίνεται, ὡς καὶ τὸ Unvixoy* αυνέστηχα 

γὰρ xol τοῦτο àx σπωνδείου καὶ πυῤῥιχίόὸν, τὸ δὲ τρο- 

χαϊχὸν οὐδέποτε ἐπίμιχτον γίνεται , ᾿ἁπλοῖς γάρ ἔστι 33 

40 πούς. δ΄. Ἐπί τενος τῶν οὐχείέων" δαχτύλου, σπον- 

. δείου, ἐπιτρίτου, πλὴν τοῦ τετάρτου." é Χωρὶς μέντοι" 
τὸ γὰρ δακχτυλικὸν καταληκτιχὸν γινόμενον εἰς τροχαῖον 
ἐνίοτε χαταλήγει, ὡς τὰ τοῦ Ὁμήρου ἔπῃ" τὰ δὲ εἰς δα- 
χτύλους χαταλήγοντα ἀχατάληχτα ἐστιν͵, ὡς τὸ, OUQ τέ- 

45 xero Ῥέα 2} xal πὺξ ἀγαϑὸν IloAvóssxsa.?*. c. Μη δ᾽ 
ἁρπασϑὴ᾽ τουτέστι γοργὸς γένηται. ζ΄. Τὸν ἀγῶς- 
γα" σεμνὴ ἢ καταληξις ἡ xci τροχαϊχή" ἐπειδὴ ἔσχεν. 
ἐν τῷ τέλει στοιχεῖα τὰ μάλιστα κατὰ τὴν προφορὰν. 
διογκοῦντα τὸ στόμα, τὸ ὦ καὶ τὸ ἃ. | 

20. Περὶ τραχύτητος.. 

' Τῶν ποιουσῶν μέγεθος λόγου καὶ ὄγκον ἔφην μετὰ σεμνότητα πη οι-- 
] εἶν. τὴν τραχύτητα, xal τὰ λοιπά. 

᾿παρακαλύπτως" ϑαυμαζέτω μηδεὶς ὅτε τὴν μέ- 
ϑοδὸν ἐπὶ τῆς τραχύτητος τῇ ἐννοίᾳ συνέπλεξε" μία γὰρ 

. 25 αὕτη μέϑοδος τραχύτητος, τὴ ἁἀπαρακαλύπτως καὶ ψιλῶς 
κατὰ ἐπιτίμησιν τὰς τραχύτητας εἰσάγειν. τοῦτο δὲ xar * 
ἀνάγκην πεποίηχεν ὁ τεχνιχὴς, ἄνευ γὰρ τῆς μεϑόδου πα- 
ραστῆσαι- χαϑαρῶς 3 τραχύτητος ἔννοιαν οὐχ οἷόν τε ἦν" 

20 Ald, τοῦ ἀπό. T. VH. τοῦ om. 421 ἐπίμικτον — οὗ- 

δέποτε Mon. om. 42 T. VII. ἐστὶν ó ποῦς, ἰωνικὸς δέ τοῦτό 

φησιν ὃ Διονύσιος. 23 Il. O. 187. 24 Il. y. 237. 

1 T. VII. L. κατά. 4 καϑαρῶς Ald, om,, est in Par e T. VII. 
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ὅϑεν xal ἐπὶ ταύτης τῆς ἰδέας ἀφαιρουμένη ἡ μέϑοδος 
ἀφανίζει τὴν ἔννοιαν. ἐπὶ γὰρ" τῆς καϑαρότητος τυχὸν 
χαὶ τῶν ἄλλων μένει καϑαρὰ ἢ ἔννοια, χἂν ἡ μέϑοδος μὴ 
3 xa D aga * ἢ xal ἄλλως ἔστιν εἰπεῖν, ὅτι αἱ μὲν ἀπὸ 

ἐλαττόνων προσώπων πρὸς μείζονα πρόσωπα ἐπιτιμήσεις, δ. 

τραχύτητος ἔννοιαί εἰσι" τὸ δὲ ἀπαρακαλύπτως χαὶ ur: 
λεαίνοντα ταύτας εἰσάγειν μεϑόδου" ὥστε διήρηται xav- 
ταῦϑα ἡ ἔννοια xol ἡ μέϑοδος. β΄. Τῆς ᾿'άριστογ εἰ- 
τονος κρίσεως" 3" ἐπιστολὴ περὶ ἀφέσεως ἐπιγέγραπται" 
& ἢ γέγραπται ὅτι “Δριστογείτων μὲν τῶν ἁρπαλείων 10 

χρημάτων τι λαβὼν ἠϑῳώϑη, αὐτὸς δὲ ὁ Δημοσϑένης 

&qvye. y. Τὸ γὰρ τῷ τοεούτῳ" τουτέστι ̓  τῷ ἀδω- 
ροτάτῳ ἐμοί: ἐν δὲ τῇ “περὶ τῆς ἰδιας καϑόδου ἐπιστολῇ 5 

γράφει τοῦτο τῇ βουλῇ xci τῷ δήμῳ. 7 δ΄. Τῷ πρὸ 
αὐτοῦ" πρὸ αὐτοῦ μέν ἐστι τὸ, ὃ ,,(ἐμοὶ μὲν ἂν ev οἶδ᾽ t5 

. ὅτε συμφορὰ φανείη, κακία δὲ οὐδεμία“ τῇ τύχῃ γὰρ 
ἐνταῦϑα δοκεῖ τὴν αἰτίαν. τῆς φυγῆς ἀνατιϑέναι" μετ᾿ 
αὐτὸ δὲ" τὸ ,v τῷ μεταγνῶναι λύσοτε"“ πρόρεστι "5 
μὲν γὰρ τούτῳ, ὡς αὐτός φησι, * τραχύτητός τι διὰ τὸ. 

σιροςταχτιχὺν σχῆμα τὸ, λύσατε" τῷ δὲ δοκεῖν ἱχετεύειν 20 , 

ὅ T. VIL μὲν γάρ. 4 T. VII. add.: κἀπὶ τὴς σεμνότητος καὶ 
τῶν λοιπῶν ὡς Ouolug. τὴν δὲ τραχεῖαν ἔννοιαν, εἰ μὴ καϑαρῶς͵ 

[Par. 2916. 2977. xa9. om.) φανερῶς καὶ ἁπαρακαλύπτως εἰσάγοις, 

ἀλλοποιήσεις αὑτήν" ἐκπίπτει γὰρ εἰς ἕτερον μὴ κατὰ τοῦτον εἶσα- 

γομένη τὸν τρόπον, ἀλλὰ δεῖ ἀπαῤακαλύπτως ἐπιτιμᾷν, ὡς τὰ πα- | 
ραδείγματα δείκνυσι τοῦ τεχνικοῦ. — Quae habet Ald. ἢ καὶ ἄλ- 
Aog — μέϑοδος, absunt a T. VII. 5 T. VIL. τα. ἀντὶ τοῦ a0, 

[Mon. τῷ sine τουτέστι vel ἀντί ]. 6 Ep. IL p. 1467. 7 
T. VII. add.: ἔνϑα xai σεμνύνεται λέγων, ὅτι μόνος αὑτὸς οὐδὲ 

τῷ λόγῳ (scr, τῶν λόγων), δι᾽ ὧν ἔπειϑε τοὺς ἐντυγχάνοντας ὃ Φί- 

λίππος, οὐδὲ τῶν χρημάτων, δι᾿ ὧν διέφϑειρε τοὺς ἐν ἑκάστῃ πόλει 
γνωρίμους ἡττήδη (p. 1468.]. 8 p. 1469. .9 T. VH. δὲ λέ. 

yt. 40 πρόςεστι μὲν γὰρ — — — σχῆμα, πὸ, λύσατρ Ald. om., 

inserui ex Par. T. VII. 11 T. VIL φησιν... 
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καὶ ἐξαιτεῖν ἄφεσιν, κολακικὸς *? 0 λόγος xol διόρϑωσιν 
᾿ ἐπάγει τῷ 5 προειρημένῳ λόγῳ TO, οὑμετέρα δὲ 
ἀγνωμοσύνη“.. Ἰστέον, OTt ξητήσεως περὶ τῶν ἁρπα- 

, λείων γενομένης χρημάτων γράφει ψήφισμα ὁ Δημοσϑέ- 

395 νης, ζητῆσαι τὴν ἐξ ᾿Αρείου πάγου βουλὴν 14. τοὺς μεξ- 
τειληφύτας : τῶν χρημάτων" ἁλοὺς οὖν ἐπὶ αὐτοῖς ὁ ῥήτωρ, 
ἐνεβλήϑη εἰς 15 τὸ δεσμωτήριον" τῶν δὲ οἰχείων αὑτῷ 
γυναικῶν ὡς αὐτὸν ἀφικομένων ἐνδὺς γυναικείαν στολὴν 
xal συνεξελϑὼν αὐταῖς ἀπέδρα τοῦ δεσμωτηρίου * χαὶ 

do ἀπῆλϑεν 17 εἰς Τροίξζηνα, κακχεῖϑεν εἰς Mdoyog* ὅϑεν τῷ ?? 
δήμῳ τὰς ἐπιστολὰς ἐπιστέλλει ταύτας, πάλιν δὲ χατὴλ- 
ϑὲν ϑηναίων ψηφισαμένων. 

ἡΜΜέϑοδος δὲ τραχύτητος μία τὸ ἀπαρακαλύπτως καὶ ψιλῶς xar" 

ἐπιτίμησιν, καὶ τὰ λοιπά. 

45 ΙΨιλῶς xaT intu now τουτέστι γυμνῶς, ἄνα- 
,govàov, xot ἐπιτίμησιν δέ" ὥσπερ τὸ οὐχ αἰσχύνεσϑε. 
τὸ δὲ ἀλλὰ μὴ ἄλλως πως, ἀντὶ τοῦ μὴ μετὰ παράμυ- 

ϑίας. β΄. Διορωρυγμένοι" ἐπὶ κλεπτῶν «γὰρ λέγεται. 
y. Οἷον ἀταρπός" τὸ γὰρ Ὁ καὶ τὸ m ἐπενεχϑὲν βε- 

20 βιασμένην ἐποίησε τὴν ἐκφώνησιν τοῦ πνεύματος" πὴ μὲν 

ἄνω φερομένου πρὸς. τὸν οὐρανὸν, πὴ δὲ χλωμένου" προ- 

ηγούμενον γὰρ τὸ e oU συγχωρεῖ ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι 
συνεχφωνηϑῆναι τῷ m, ἀλλ᾽ ἀναγκάζει μερίζειν τὸν ἦχον 
τῆς govije ὅϑεν καὶ τῶν στοιχείων ἐναλλαττομένων χαὶ 

26 προτερεύοντος TOU π λειοτέρα ἡ λέξις γίνεται, οἷον πρό- 

᾿ Gwfmov' ἐξίσχυσε γὰρ ἐνταῦϑα τὸ Q στοιχεῖον ἐν τῷ óc 
πνεύματι συνεχφωνηθῆναι τῷ π᾿ ὁμοίως δὲ xal τὸ ἔμαρ- 

στε 

13 Ald, κολιακός. 15 τῷ T. VII. om. 14 Ald. μετα- 

βαλήν. Par. T. VII. Sicel. βουλὴν, correxit jam Wesseling. ad 

' Diod. Sic. p,215.87. — 45 T. VII. τῷ δεσμωτηρίῳ, 46 T. VII. 

τῆς φρουρᾶς. 17 Sic. ἔφυγεν, tum Ven. εἰς Τρυζηνούς. 48 

Sicel. xal τῷ ὃ. γράφει τ τὰς ἐπιάτολᾶς, - 
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στε χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον σχληρὸν xol αἱ λοιπαὶ λέξεις 

διὰ τὴν ἐχφώνησιν τῶν στοιχείων. ὅ΄. Εἶτα Ὀλύνϑιοι 
ἐν τῷ πρὸς ““επτίνην. 13. ἐ., Βαυλεύεσϑε ὦ 48ϑη- 
ναῖοι" 35 τοῦτο οὐκ ἀφ᾽ lavroD φησι Δῃμοσϑένης, ἀλ.- 

λὰ Τιμοϑέῳ τῷ στρατηγῷ περιτίϑησι τὴν. ἐρώτησιν, διὸ 5 
xol ὡς παράδειγμα ληφϑὲν ovx ἔστι τραχύ. ἦν δ᾽ ἂν 
τραχὺ, εἰ ἐν ὑποθέσει παρούσῃ Δημοσϑένης ἢ τις ἄλλος 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τοῦτ᾽ ἔλεγεν. c. Ἐξ avotxeioy: ἀνοίχειοι 
xel ἀνακόλουϑοι πόδες εἰσὶν οἱ μὴ συγγενεῖς ἀλλήλοις, 
οἷον πυῤῥίχιος καὶ σπονδεῖος, ἴαμβος καὶ ἰωνικὸς ἀπ᾿ 10 - 
ἐλάσσονος" οὐδεμίαν γὰρ συγγένειαν ἔχουσι πρὸς ἀλλή- 
λους , οἵαν ἔχει δάχτυλος τυχὸν πρὸς ἀνάπαιστον , xai 

$jtgüg δάκτυλον σπονδεῖος. ᾿ 

Περὶ σφοδρότητος. 

*H δὲ σφοδρότης ἐννοίας μὲν ἔγει καὶ αὐτὴ τὰς ἐπιτιμητικὰς καὶ 48 

ν ἐλεγκτικὰς, καὶ τὰ λοιπά." | 

Κοινῷ τόπφῳ' ὃ yag xowóg τόπος φανερὰς ἔζει 
τὰς λοιδορίαρ καὶ μετὰ προσώπων τινῶν διαβαλλομένων, 

τυχὸν χατὰ τυράννων, χαϑ᾽ ὧν ἂν οἱ ἀκούοντες. δέχοιότο 
ἡδέως. B. Γραμμ ατοχύφων". ! οἱονεὶ ? »οτάριος * καὶ 20 
γὰρ ὃ Αἰσχίνης γραμματεὺς ? ἦν τοῦ δημοσίου. γ. Ἢ. 
πάλιν τὰς τραχείας" ov γὰρ 4 μόνον ἐπιτιμᾷ, ἀλλὰ 
καὶ λοιδορεῖ. δ. Τῶν ἀνειμένων" ἤτοι rv λεαν» 
νουσῶν. ἐ. Καὶ ποιεῖν ὀνόματα᾽ ὅρα “ πῶς ἄσφα- 
λῶς ὁ ̓ Ἑρμογένης ovx εἶπεν ἀποφαντικῶς, ὅτι δεῖ Ovo- 45 
ματοποιεῖν, οὐδὲ πάντη ἐπιτρέπει". οἷδε γὰρ, ὅτε οἱ Ar- 

19 Contra Aristocr. p. 666, ᾿ 30 De Chers, p. 108, , 
1 Pro cor. p. 297. — litt. f — ὃ. est in sch. min. 2 Sch. 

min. oi νοτάριοι͵ ἐλέγοντο. $ Sch. min, νοτάριος. 4 γὰρ 

sch. min, om. δὲ Sch. min. ἤγουν. 6. Est in Par. 2977.) 
Mon. om. ' | 

A hetor. v. , 32 
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τικισταὶ παντελῶς ἀποτρέπουσι τοῦ OVOuaTOstOLSU καὶ μό- 
γοις προρτάττουσι χρῆσϑαιῖ τοῖς γεγραμμένοις ὀνόμασε" 
τὸ δὲ ἰαμβειοφάγος * $ 'ἀγτὶ τοῦ ὑβριστής. ἰαμβίζειν γὰρ 
τὸ σκώπτειν ἐστίν. c. Ἔν τραχύτητι δέ" ἐπειδὴ ? 

5 χατὰ μειξόνων προσώπων ἐστὶν ἡ τραχύτης, ἐπικίνδυνον 

rò xat' αὐτῶν ὀνοματοποιεῖν" χατὰ δὲ ἀντιδίχων ἐνὸδέ-: 

χεται ἐξεῖναι ᾽5 ὀνοματοποιεῖν. ζ΄. Ἐπὶ τῶν ovx ἐπε- 
δεχομένων" τουτέστι τῶν ὁμολογουμένων. εἰ yaQ τε 

λέξει τοιοῦτον ὃ λύει, ταχέως ὁ ἀνταγωνιζόμενος αὐτόϑεν 
10 ἑάλωχεν. ij. Φανερόν δὲ" exci?* μὲν γὰρ τὰ προστα- 
 zxtuxà xai τὰ κατ᾽ ἐρώτησιν ἐλεγχτικα᾽ ἐνταῦϑα δὲ τὰ 
κατὰ ἀποστροφὴν δειχτιχά. dO. Τὸ χομματιχὸν καὶ 
διαλεκτιχόν" οἷον τί γὰρ Σαὶ βουλόμενοι μετεπέμπεσϑ'" 
ἂν αὐτοὶς; ἐπὶ τὴν εἰρήνην. ἀλλ᾽ ὑπῆρχεν ἅπασιν, ἀλλ᾽ 

15 ἐπὶ τὸν πόλεμον᾽ ἀλλ᾽ αὐτοὶ περὶ τῆς *? εἰρήνης ἐβουλεύ- 

ἐσϑε'" χομματιχὸν γὰρ 14 rovro καὶ ἴ" διαλεχτιχόν " ἐρώ- 
τησιν γὰρ καὶ 6 ἀπόκρισιν μιμεῖται" *7 ὡς καὶ 15 ὁ 
ϑεολόγος ἐν τῷ ἐπιταφίῳ τὸν μέγαν Βασίλειον xci τὸν 

. Ἔπαρχον *? ἐποίησε διαλεγομένους. E 

7 Ald. προτάττ. Par, 2977. προςτ. κεχρῆσϑαι ταῖς εἰρημέναις λέξεσι καὶ 
τοῖς τεταγμένοις ὀνόμασιν, ὥς φησιν Ἰσοκράτης. Nihil amplius. 8 

Al. ἰαμβιοφάγος. — Sch. min. ἰαμβ. ὃ ὑβριστὴς, τὸ γὰρ lauf. ox. 

ἐστί. —. 9 T. VII. v. 10 T. VII. τὸ ἐξεῖναι. 11. T. VII. s. 

12 T. VII, :. 13 T. VII τῆς om. 14 γὰρ Ald. om., 

inserui ex Par. T. VII, 15 xai Ald. om., estin Par. 

T. VII. 16 T. VIL γὰρ et interpunctionem post διαλε- 
κτικὸν Om. 17 T. VH. addit: ὅϑεν δηλονότι καὶ τὰ ἐν τοῖς 

διαλόγοις κατὰ πεῦσιν καὶ , ἀπόκρισιν συνεχῆ συγκείμενα ἐναντίως 

ἔζει πρὺς λαμπρότητα, c ὅνπερ τρόπον καὶ τὰ ἐν τῇ σφοδρύτηιε xou- 

ματικώ, 18 Sch. min. καϑὼς διαλέγεται ἐν τῷ ἐπιταφίῳ ὃ 

ἽὝπαρχος καὶ ὃ péyag Βασίλειος. 19 Ald. "Tzegrov. Par. 
"ἔπαρχον. : 
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Περὶ λαμπρότητος. | ' 996 

Μετὰ τὸν περὲ σεμνότητός v5 καὶ τραχύτητος λόγον, καὶ va λοιπᾶ.. | 
i" * . ᾿ 

ἅά. Ἢ φαιδρότης δέ. τὴν τοῦ λόγου φαιδρότητα 
διττὴν εἶναί φησι, τὴν μὲν ἐν γλυκύτητι καὶ ἀφελείᾳ καὶ 
τῇ κατ᾽ ἐπιμέλειαν συνθήχῃ ϑεωρουμένην, ἦ ἥτις καὶ 5 

λεπτότερον ποιεῖ 3 τὸν λόγον, ὡς ἐπὶ τῶν παρίσων, ὁμοιο-- — 
ἄρχτων ? τε xol ὁμοιοτελεύτων, ἃ πολλὰ παρά τε loo- 
χράτει χαὶ Γοργίᾳ" οἷον ἐὰν ἧς φιλομαϑῆς, ἔσῃ πολυμα- 
ϑὴς" καὶ παρὰ Πλάτωνι ἐν συμποσίῳ. * Παυσανίου δὲ 
παυσαμένου. xoi εὐθὺς ἐπισημαίνεται ὡς ἀλλότριόν " τοῦ 10 
Πλατωνιχοῦ ἀξιωματος" ,διδασκουσε yaQ μὲ ἴσα λέγειν 

, οὗ σοφροίκ" τὴν δὲ ὁ ἑτέραν φαιδρότητα ἐν λαμπρότητε 
ϑεωρεῖσθαί φησι τὴν μέγεϑος xol ἀξίωμα τῷ λόγῳ πε- 
ριποιοῦσαν" ὡς τὰ πολύπτωτα καὶ τὰς ἐπαναφοράς" διὰ 

γὰρ τούτων καὶ τῶν τοιούτων ὁ ῥήτωρ ἄριστα τῷ πολι- 15 
τικῷ λόγῳ τὸ φαιδρὸν περιτίϑησιν οὐ χατὰ τὸν Ἰσοχρά- 

την διόλου ταῖς παρισώσεσι χρώμενος, ? ἐπιβούλου 9 Jap ' 

χάλλος τὸ τοιοῦτον" ἀλλὰ διακόπτων αὑτὰς καὶ ἐναλλάτ- 
των, ἵνα τό τε προσχορὲς φύγῃ, καὶ τὸ πολιτικὸν κάλλος 

| 0Uyi τὸ κομμωτιχὸν !? προςτιϑῇ τῷ λόγῳα β΄. Οὐ τῆς 0. 
ἐν ὡραϊσμῷ" φαιδρότητος πάλιν ὥφειλεν εἰπεῖν" ἀλλὰ 

4 Ald. ϑεωρησομένην. Par. T. VII. ϑεωρουμένην.. Ven. συνϑεω- 
ρουμένην, omisso.praec, ἐν. Sicel. καὶ τὴν κατ᾽ ἐπιμέλειαν ϑεωρουμένην 

᾿ ἐνσυνθήκῃ. 2101]. ποιεῖται. ὅ Ald, T. VIL δμοιάρκτων.Ῥαν.2977, 

καὶ δμοάρκτων, Scr. ὅμοιοαρκτ. 4 p. 185. C. 8 T. VII. ἀλλοτρίου. 

6 T. VII. δ᾽ &. 7 T. VII. φησιν, tum Mon. τὸ uéye2oc. 8 

Mon. Par. 2916. χρώμενον. 196 Mon. ἐπιβουλή. 10 Ald. οὐχὲ 

κωμωτικὸν πρυςτ. Par. οὐχὶ τὸ κομμωτικὸν περιϑῇ. - T. ΝῊ. Sic. 
ἐπὶ τὸ κομματικὸν περιϑῇ τῷ λόγῳ. κάλλος γὰρ λόγου κυρίως ἐστὶν 

8$ σύμμετρος καὶ εὐάρμοστος μίξις τε καὶ χρῆσις τῶν τοῦ λόγου πα- 

σῶν ἰδεῶν, ἥνπερ μάλιστα ὃ ὃ ῥήτωρ ἐπιτηδεύει [ Sicel. ἥνπερ — ἐπι- ᾿ 

τηδεύει om., Mon, ó (st. ἐπιτηδ. om. J. 

.82.. τς 
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διὰ τὴν παζιλλογίαν Xt οὐκ ἔφῃ. γ. Περὶ γὰρ τοῦ 
à yavyríov τουτέστι τῆς γοργότητος. à. ᾿Ελλα uy a- 
c Óai' οὕτω φησὶν ἐν τῇ πρώτῃ 0 Ἡρόδοτος" αὐτοῦ ὧν 
δὴ τούτου *? ἐσεσόφιστο ἕνεκα, ἵνα τῷ Κροίσῳ ἄχρηστον 

. δ 7] TO Ánmixóv, τῷ δή TOL χαὶ ἐπεῖχεν ἐλλάμψασϑαι ὃ 0 Av- 

δός. & Eni τούτοις ἐστί" διαφέρει ἡ τετάρτη τῆς 
σεμνότητος ἔννοια τῆς ἐν λαμπρότητι ἐννοίας," ὅτι ἐχεῖ 

e " , 2. 2 |, 4 ιν. ⸗ 
μὲν ai πράξεις παραδοξοί εἰσιν καὶ παρὰ τὴν προσδοχίαν 

ἢ , - o . - t. , Y 

xai ἐλπίδα τῶν πολλῶν, ἐνταῦϑα δὲ συνήϑεις καὶ ug 
10 ἂν ἄλλος 15 ἐποιήσατο" xal οὕτως ἐπὶ τούτοις ἐστὶ καὶ 

ἡ διὰ τῶν λόγων λαμπρότης, ἐφ᾽ οἷς προσδοχᾷ τις λαμ-. 
πρυνεῖσϑαι. ζ gc. Ἔν τῷ περὶ στεφάνου" ἐντεῦϑεν 
δῆλον ὅτι ὁ περὶ τοῦ στεφάνου, εἰ T? xol τοῦ δικανικοῦ 
εἴδους ἐστὶν, ἀλλ᾽ οὖν πολὺ μετέχει τοῦ πανηγυρικοῦ " 

45 ἴδιον γὰρ τοῦ ἐγχωμίου τὸ ἀξίωμα καὶ ἡ λαμπρότης. ἴδ 
LC. Παρὰ γὰρ τοὶς “λλησι" τὸ οὗ τισὶν ἔστιν ἢ δια- 

᾿κοπὴ, τὸ δὲ ἀλλὰ πᾶσιν 7 ὑποστροφή᾽ σημείωσαι δὲ, ὅτι 

πάντα τὰ ἀξίωμα ἔχοντα. πράγματα ἱχανὰ μέντοι πρα- 

χϑῆναι ἀνθρώπῳ ἢ κατὰ ἀναίρεσὶν εἰσαγόμενα ἢ xarà 

20 ἀποστάσεις, 7) ἀσγνδέτως *7 xol μὴ διαχοπτόμενα, ἀλλὰ 
καϑόλου διὰ μαχρῶν προφερόμενα χώλων 18 τὴν λαμ- 

᾿ πρότητα μάλιστα. ἀπεργάζεται. 19 
— ΔΘΙΘΌΩΝΝ, 

14 Par. παλλιλογίαν. 12 αὐτοῦ ὧν δὴ τούτου Ald. om. 
T. VII. c. ὧν 05 τούτου.  Adjeciex Herod. I, 32. αὐτοῦ, tum Ald. 

oscógigro, Par. T. VII. ἐσεσύφ.' — 43 T. ΑΙ. ἄλλος ἄν. {4 

T. VIL. ἔργῳ ἐλλάμψασϑαι, ὡς ἐν τῇ πρώτῃ Ἡρόδοτος x. τ.λ., quae 

noster paullo superius posuit. — 15 εἰ καὶ δικανικοῦ ἐστιν Mon. 

om. 16 T. VII, add. : ὥσπερ πολλά ἐστι ταῦτα ἐν τῷ λόγῳ. --- 

Sqq. Παρὰ γὰρ τοῖς --- σημείωσαι δὲ T. VII. om. — 8190]. Οὔ 

- τισιν ἀλλὰ πᾶσι" διέχοψε γὰρ καὶ ox εἴασε, ὑποστρέψας γὰρ éxulv- 

ys τὸ φαιδρὸν καὶ οὐκ εἴασὲ φανῆναν τὸν λόγον ἄγαν λαμπρὸν, ὅτι 

πάντα x. τ΄ λ. 17 T. VII. ἀσυνδέτῳ. 18 Par. 2977. λόγων 
ἢ κώλων. Par.2916. Mon. Sicel. λόγων ἢ om. [119 T.VII. Si- 
cel.add.: τὰ γὰρ κομματικὰ κῶλα γοργότητός ἐστιν, oU λαμπρότητος, 
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“ἕξεις δὲ λαμπραὶ αἵπερ ἐλέγοντο εἶναι καὶ σεμναὶ, καὶ τὰ λοιπά. 

&. ᾿Αποστάσεις" τὸ εἰς ἀρχὴν ἑτέραν δηλαδὴ ἀνά- 

γειν τὸν λόγον" οἷον οὕτως ἐγένετο τόδε καὶ τὰ τοιαῦτα. 

β. Eis ἀρχὴν ἀναγάγῃς" τουτέστιν εἷς ἑτέραν ἀρ- 

χην᾽ τὸ δὲ χαν ἀποστήσῃς, ἀντὶ τοῦ χατὰ ἀπόστασιν εἴ- 5 

she" τὸ δὲ xar ἀνάγκην, ἀντὶ τοῦ χαταναγχαζόμενος 

ὑπὸ τοῦ πλαγιασμοῦ. γ΄. ““αμπρὸν δὲ οὐδαμῶς" 

λαμπρότητα ydp μάλιστα χαρακτηρίζει πλαγιασμός. δ΄. 

Ἢ ποιότητες" ἀντὶ τοῦ τὴν ποιότητα δειχνύουσαι τῶν. 
πραγμάτων xai τὸ μέγεϑος. ἐ. Τροχαΐϊκαῖς 55 συν- 10 
ϑήκαις" ταῖς μερικαῖς φησι ταῖς κατὰ ?* μέσας τὰς πε- 

οιόδους γινομένοις" 33 οὐ γὰρ δὴ ταῖς περατούσαις τὰς 
περιόδους" αὐτὸς γοῦν ἐπάγει, ὡς λαμπρὸς ἂν γένοιτο 
λόγος, εἰ ἡ ἀνάπαυσις γένοιτο σεμνὴ, δηλονότι ἡ 7 πρὸς τῷ 

τέλει τῆς περιόδου. ς΄. Καὶ τοεαῦται ἀναπαύσειν. 5 

ἐχεῖ γάρ φῆσι δεῖν ἐχφεύγειν τοὺς τροχαίους. 7? 

Περὶ ἀχμῆς. 

Ὅπως μὲν ἢ δεμνότης καὶ μετ᾽ ἐκείνην 3 τραχύτης, καὶ τὰ λοιπῶ. 

| a. “ς ἐνεδειξάμεϑα" ἐν γὰρ ἢ τῷ περὶ τραχύτη- 

τας εἶπεν, ὅτι xoi ἢ τραχύτης καὶ ἡ λαμπρότης ϑεωροῦν- 20 

ται μὲν xa^ ? ἑαυτὰς ἑκατέρα, εἰσὶ δὲ καὶ τῆς ἀχμῆς | 

ἐργαστικαί. β΄. Δδιῆρται" ταυτέστι. δίαρμα καὶ ὄγκαν 
ὁ λόγος ἔχει διὰ μαχροτέρων τῶν λόγων ἐξενεχϑείς. Y 
Τῶν τοιούτων ὀνομάτων" τῶν TQOTXOV δηλονότι. 

ἐξ ἀποστάσεως γὰρ, τουτέστιν ἀσυνδέτως- xal otov ἀᾳφε- 25 

στηκὸς TOU προλεχϑέντος λόγου καὶ διῃρημένου. ὃ. Καὶ 
πλέον ἔχει τι λαμπρότητα δηλονότι. ἐ. EE ἐπεμ- 

βολῆ ς᾽ ἐπεμβολή ἐστὶ τὸ ἔξωϑεν ἐπεμβάλλειν τὸν λόγον 

20 Ald. τροχαϊκχῶς. 21 Ald. κακά, 23 T. VII. add. : 

ἀποϑέσεσι τῶν κώλων». 25 Ald. τραχαίους: 
1i T.Vil.o. 2 T. VII. xoi xa9*. 

v 
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᾿μὴ τῇ φύσει τοῦ πράγμάᾶτος προσδοχώμενον.. c. Πὰννυ 
τοι τὸ ἀποστατιχόν" οὐ γὰρ εἰς ἀρχὴν ἀνήγαγε τὸν 
λόγον ὥσπερ ἐπὶ τοῦ ὁτοφοῦτον ὑπειπών. ζ΄. Εἴ'που τις 
ἀποστροφῆ᾽ τὸ ἑξῆς εἰ ἀποστροφή τις καὶ ἦϑος ἔχει. 

δή. Πῶς ὑμῖν" σφοδρὸν γὰρ καὶ ἡϑιχόν. —— 

"Ἀπορήσειε δ᾽ ἄν τις ἐκ τούτων εἰκότως, καὶ τὰ λοιπά. 

᾿4πορήσειε δ᾽ ἂν τις" ἐδίδαξεν ἀνωτέρω, ὅτι ix 
τραχύτητος καὶ σφοδρότητος ἐννοιῶν καὶ κώλων λαμπρό- 
τητος συνίσταται ἡ ἀχμή" εἶτα εὑρὼν τὸ ,, μέχρε τούτου 

10 /facOtvnc* 5 οὐ μόνον ἐχ τούτων συνεστηκὸς, ix τοαχύ- 
τητος λέγω xol σφοδρότητος ἐννοιῶν, ἐπειδὴ κατὰ προ- 
σώπων λέγει xal χώλων λαμπρότητος, οἷα μακρῶν ὄντων, 
καὶ διὰ ταῦτα ἀχμαῖον ὃν, ἀλλ᾽ ἔτι xài ἐξ ἐννοίας λαμ- 

πρότητος, xaO ἣν πέποιϑεν ὁ λέγων" συμμιγοῦς οὔσης 

45 τῇ" τραχείᾳ καὶ σφοδρᾷ ἐννοίᾳ, ἐξ ἧς λαμπρᾶς ἐννοίας 
οὐχ ἐγένετο y ἀχμή" φησὶν ὅτι ἐνταῦϑα προὐπόκειται 

μὲν ἡ ἀχμὴ ix τραχείας καὶ σφοδρᾶς ἐννοίας γενομένη 
καὶ κώλων λαμπρῶν" ἐπέρχεται δὲ πάλιν. ἔξωϑεν ἔννοια 

λαμπρὰ καὶ μίγνυται τῇ Gxuj* καὶ ϑεωρεῖται τὸ ,, μέχρι 
20 τούτου “Ἰασϑένηρ". καὶ τὸ ,ἀλλ᾽ ὃ τὴν Evo? συγ- 

κείμενον ἔχ τὲ ἀχμῆς καὶ λαμπρότητος; καὶ τοι τῆς ἀχμῆς 
μὴ ἐξ ἀχμῆς καὶ λαμπρότητος, συγχειμένης, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν 
εἴρηταν πολλάχις᾽ ὥστε τὸ ομέχρε τούτου “ασϑένης"“ 
οὐχ ἔστιν ἁπλῶς ἀχμὴ, ἀλλ᾽ ἀχμὴ ἐξ ἀχμῆς καὶ 8 λαμ- 

35 πρότητορ᾽" φησὶν οὖν, ὅτι εἰ xol ἀχμὴ ἔχει πολλὰ τῶν 
ἰδίων λαμπρότητος, xoi διὰ τοῦτο ἂν λέγωμεν ἐνταῦϑα 

- μεμίχϑαι λαμπρότητα καὶ ἀχμὴν, οὐδὲν ἧττον ἀχμαῖος ἢ 
ἁπλῶς ἔσται ὁ λόγος" ἡ γὰρ ἀχμὴ περιέχει καὶ τὴν λαμ- 

$ Par. τι. Est hoc in sch. min. 4 rov Ald. om., recepi 

ex Par. et sch. min. 5 Pro cor. p. 241. 6 τῇ Ald. om., 

estin Par. — 7 Ald, Εὔβειαν. Pro cor. p. 248. 8 xoi Par. 
om. ' 9 Ald. ἀχμαῖον. 
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πρότητα" καὶ οὐ δεῖ λαμπρὸν χαὶ ἀχμαῖον ποιεῖν. αὑτὸν, 

φύσει γὰρ ἀεὶ ἐν τῷ ἀχμαΐῳ λόγῳ μέμικται ἀχμὴ καὶ 

λαμπρότης " ἀλλὰ τοῦτο εἰδέναι δεῖ, ὅτι εἰ μὲν περὶ τῆς 

ἁπλῶς ἀχμῆς ἐλέγομεν, ὅτι σύγκειται ἐκ σφοδρότητος 

καὶ λαμπρότητος, οὐχ ἔδεε τηνικαῦτα λέγειν ἀχμαῖον xoi 

λαμπρὸν εἶναε τὸν λόγον" —n— γὰρ ἐνταῦϑα ἡ ἀχμὴ 

τὴ» λαμπρότητα, ὥσπερ οὐδὲ ἀχμαῖον x«l σφοδρὸν ἔδει. 

λέγειν". νῦν δὲ περὶ τοιαύτης ἀχμῆς λέγομεν τῆς,» μέχρι 
τούτου “ασϑένης“, 3| τις σύγκειται μὲν ἐξ ὧν καὶ ἡ ἁπλῶς 

ἀχμή. πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἐξ ἐννοίας λαμπρότητος. ὥστε 

μέμικται ἐνταῦϑα ἡ ἁπλὼς ἀχμὴ xoi | λαμπρότης. β΄ Ὥστε 
φαίη τις ἄν" ἀντίϑεσις χαὶ τοῦτό ἐστι λέγοντός τι- 

γος, ὅτι τί γρὴ λέγειν μεμίχϑαι λαμπρότητα ἐνταῦϑα καὶ 

ἀχμὴν, λόγος γὰρ ἀχμαῖος οὐκ ἂν γένοιτο δίχα τῶν τῆς 
λαμπρότητος ἰδίων. δεῖ δὲ λέγειν ἀχμιεῖον ἁπλῶς εἶναι τὸν 

λόγον, ἐπείπερ ὃ ἀχμαῖος ἐν ἑαυτῷ περιέχει καὶ τὴν λαμ- 

πρότητα. φησὶν οὖν, ὅτι οὐ τοῦτο λέγω, ὅτι λαμπρότης 

καὶ ἀκμὴ συνελϑοῦσαι ποιοῦσιν ἀχμὴν, ἡ γὰρ ἀχμὴ xo^ 
αὑτὴν οὐχ ὑφέστηκεν, ἀλλ᾽ ἐκ ** σφοδρότητος καὶ λαμ- 
πρότητος χαὶ τραχύτητος σύγκειται" ὥστε οὐχ ἁπλῶς δεῖ 
λέγειν ἐκ λαμπρότητος καὶ ἀχμὴς τὴν ἀχμὴν συνεστάναι, 
γλλὰ λ v ἐν ταὐτῷ xol ἀχμαῖον εἶν j Éy Qu ἀλλὰ λαμπρὸν ἐν ταῦτῳᾳ καὶ ἀχμαῖον εἰναι TO ,, μέχρι 

τούτου .«Τ“ασϑένής“. λαμπρὸν μὲν διὰ τὴν λαμπρὰν ἔν- 

γοιαν, ἀχμαῖον δὲ διὰ τὰς τῆς σᾳοδρότητος xol τραχύ- 
τητος ἐννοίας, xol τῆς λαμπρότητος τὴν μαχροχωλίαν, 
ἐξ ὧν ἡ ἀκμὴ συνέστηχεν. γ΄. ᾿ἀνταχολουϑοῦσι" 

τουτέστιν ἀντιστρέφουσιν. δ΄. ᾿4πὸ τῶν xav. ἄνδρα" 
τουτέστι τῶν προδοτῶν. & Καὶ τῶν ἐπανα φορῶν' 
εἰ γὰρ ἁπλῆ οὖσα ἡ ἐπαναφορὰ χαλλος ποιεῖ tQ λόγῳ, 

πολλῷ μᾶλλον διπλῆ κατὰ συξυγίαν γενομένῃ" τὸ γὰρ 
μέχρε καὶ μέχρι καὶ ἕως xai ἕως κατὰ συζυγίαν τὴν ἐπα- 
ναφορὰν ἔχει. . ΝΞ Ξ 

10 Ald, ἀλζὰ, scr. ἀλλ᾽ ἐκ, 

5 

20 

30 
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"41" m τὸ ἐξ ἀρχῆς ὑτανετέον ὃ ὅτι λαμπρὰ μὲν δὰ ταῦτα 5 ἔννοια; 

καὶ τὰ λοιπά. 

Τὰ δ᾽ τσ ἑξῆς δῆλα μέν" μέϑοδος καὶ τὰ λοισεά, 

398 B. Ταῖς ov nn Aoxaig* τουτέστι τοῖς φυμπλεχτικοῖς 

5 συνδίσμοις. y. Περιβεβλημένως" διὰ μαχροῦ γὰρ ἡ 

ἀπόδοσις, ὅπερ ἴδιον περιβολὴ. 

Περὶ περιβολῆς ἐν ταὐτῷ καὶ μεστότητος. 

Mirá τὸν περὶ σαφηνείας Adyóv ὑποθέμενοι περὶ μεγέϑους εἰπεν 

καὶ ὄγκου καὶ ἀξιώματος τοῦ ἐν λόγῳ, καὶ τὰ λοιπά. 

10 Τάτεγὰρ ἄλλα" ποῖα; * ὅτι τὴν τοῦ U λόγου ὑπτιό- 

τητα διανίστησιν, ὅτι ἐννοίαις πλεονάζει, OTt ἀσφάλειαν 

τῷ λόγῳ περιποιεῖ, τῇ τῶν ποιοτήτων καὶ τῶν αἰτιῶν ? προσ- 

ϑήχῃ: β. Ὅταν ἤτοι ἔξωϑέν τι" τὸ γὰρ * ψιλῶς 

αὐτὸ λέγειν τὸ πρᾶγμα xci μηδὲν ἔξωϑεν ἐφέλκεσϑαι, 

45 τοῦτο τῆς χαϑαρότητος. ἴδιον ἄρα τῆς περιβολῆς τὸ τὰ 

ἔξωϑεν τοῦ πράγματος πολυπραγμονεῖν. y. Γένος et- 

δει" τὸ μὲν γὰρ γένος dari ,,0 συχοφαάντης““. * εἶδος 

δὲ τὸ ,τοῦτο δὲ xci? φύσει χίναδος M τἀνϑρώπιόν ἐστι“, 

ὅ. Θαυμάξειν δὲ οὐ χρῇ ἐν τῷ περὶ εὐχρενείας λό. 

20 γῳ φησὶν, ὅτι τὰ χατὰ ἄϑροισιν καὶ μερισμὸν καὶ ἀπα- 

ρίϑμησιν σχήματα τῷ μὲν ἐκέλχεσϑαι ἄλλα γοήματα 

περιβάλλει τὸν λόγον, τῷ δὲ εὐθὺς ἀρχομένου τοῦ λέ- 

yovrog, φαίνεσϑαι τοῖς ἀχούονσιν, ὅτι ἕπεται καὶ ἄλλο 

.44 Par. δέ, . £4 T. VII. β. et Sicel, 4. T. VII, 
Bice]. ἐννοιῶν. Mon, ad marg. - αἰτιῶν, 8 T.VII.e.c. 4 

Pro cor. p. 307, | Sch. min. καιγοπρεπὲς σχῆμα, ἐπεὶ ἔξονϑεν τοῦ 

«Αἰσχίνου σχῆμά ἐστι τὸ πονηρὸν καὶ τὸ συκοφάντης καὶ τὰ ὅμοια 

ὃ γὰρ Αἰυχίνης εἶδος, τὸ δὲ πονηρὸν καὶ τὰ λοιπὰ γένος. ᾿ 5 καὶ 

Ald. om., est in Par. T. VII. 6 Ald. Par. T. VII. κίναιδος, 

sor, χίναδο, 71, VIL: et Sicel. 8 T, VII. τό. 
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τι νόημα,» τὴν εὐχρίνειαν ἐργάζεται" 1o καλῶς δὲ τὸ δο- 

κοῦσα πως" οὗ γὰρ ἄντικρυς αὐτῇ ἐναντιοῦται, ἀλλὰ χα- 

τὰ συγγένειαν τῆς. χαϑαρότητος ἡ πρὸς τὴν ἐπιβολὴν. 

ἐναντίωσις᾽ τῆς εὐχρινείας yiveras* ov γὰρ οὕτως ἐστὶ, 

χαὶ ἡ ψυχὴ γὰρ καὶ τὸ σῶμα ἐναντία ὄντα ἀλλήλοις συν- ὅ 
ὑπάρχουσιν. ς΄. Μετὰ γε Ὅμηρον" παραχωροῦσιν 

“Ομήρῳ πάντες ὅσοι τὰς λαγικὰς μετῆλϑον τέχνας, ἅτε Ἶ 
ἐξ αὐτοῦ τὰς ἀρχὰς εἰληφότερ χαὶ τὰ σπέρματα τῶν ὑπο- 

ϑέσεων. (C. Καὶ τῷ περιττῷ καὶ dd d αὐτῇ rij 

περιβολῇ λέγει, ή. Τὸ λεπτόν" τουτέσει τὴν εὐτέλειαν 10 
χαὶ ἀφέλειαν, 1 ἣ τις ἐστὶν ἐναντία τῇ σεμνότητι. Χάριν 

δὲ χαὶ ἡδονὴν τὴν γλυχύτητα λέγει, τόλμαν δὲ τὸ τραχὺ 
xci σφοδρὸν, τολμηρὸν γὰρ ἡ καταφορά" ἀκχόσμητον δὲ᾽ 
λόγον τὸν τῆς τραχύτητός φησι. τὸ δὲ πιϑανὸν ovx ἰδία — ^. 
λόγου ἐστὶν, αλλ᾽ ἀρετὴ, ἣν ἐργάζονται ἀφέλεια καὶ ἀλήη- 15 

Oeo, καὶ γλυχύτης xol ἐπιείχεια" οἱ γὰρ ηϑιχοὶ καὶ ἐν- 

διάϑετοι λόγοι πείϑουσιν ἑτοιμότερον τοὺς ἀκούοντας. 
ϑ΄. “αμπρότητι δέ' τῆς μὲν γὰρ λαμπρότητος μα- 
χρὰ τὰ κῶλα" τῆς γοργότητος δὲ τὰ 1: κομματικά. ι. Ὃ "3 
δὴ σμικρότατον" σμιχρότατον γάρ, ov** μέγα ἡ tv- 20 
χρίνεια καταμίγνυται περιβολῇ, ὅπου γε καὶ καϑαρύτης 
ἡ ἄντικρυς ἐναντία περιβολὴ μίγνυται αὐτῇ" ἔστι δὲ ἐχδῖ- 

y0'5 τούτου τὸ καὶ τῶν ἄλλων μίξεων ἔλαττον. 

"Επάνειμι δὴ πάλιν ἐξ. ἀρχὴς ἐπὶ τὸν τῆς περιβολὴς λόγον, καὶ τὰ 

. λοιπά. 25 

δύναται δὲ καὶ αὔξεσϑαι" ἕχαστα γὰρ τῶν 
περιστατιχᾶν μορίων εἴτις διὰ πλειόνων ἐξεργάζεσθαρ 
— — — — 

9 Par. νόσημα, tum T. VII, καλῶς τήν. - 10 Τ᾿ VII. add.; 

καὶ τοῦτο μάλιστα τοῦ ἀκριβοῦς ἐπιστήμονος ἔργον, ἣ τῶν δοκούν-- 
τῶν ἐναντίων εὔκαιρός τε καὶ σύμμετρος λέξις, ἣν μετὰ “Ομήρου ὃ 

τεχγογράφος τῷ ῥήτορι προςνέμει. 411 T. ὙΠ1..δ. ἅτε καί. ^ 132 

Par, τὰ om, 13 Ald. ἥ, Par. 9. 14 Par. xoi οὗ μέγα, 
15 Ald. éxtivog. ' " 
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βούλοιτο πολὺ πλάτος moni τῷ λόγῳ. β΄. ᾿4λλὰ καὶ 
ἐπι geo y* ἀπὸ μὲν τοῦ ὁμοίου, ὡς τὸ, ὥσπερ γὰρ oi- 
χίας 5 οἶμαι καὶ πλοίου" ἀπὸ δὲ τοῦ ἐναντίου, καὶ γὰρ 17 
ἄλογον ἂν ἣν, εἰ μίαν μὲν πόλιν ἀπώλεσεν καὶ ἑξῆς" 

| κ ἀπὸ δὲ τοῦ 19. γένους xai τοὺ εἴδους xol τοῦ ὁλου εἴρης- 

ται" ἔτι δὲ ἀπὸ τοῦ OÀov* ἐστὶ καὶ. τοῦτο ἐν τῷ πρὸς 

“Τεπτίνην, ov γὰρ εὖ ut) χρήματα ἀπόλλυτε 19 μόνον σχε- 

πτέον, ἀλλ᾽ εἰ xol δόξαν χρηστὴν, περὶ ἧς μᾶλλον σπου- 
δάζετε ἢ περὶ. χρημάτων. ἀπὸ δὲ τοῦ ἴσου, ὡς ἐν τῷ 

40 κατὰ Μειδίου. 39 εἶτα ἐὸν μὲν γορευτὴν οὐδ᾽ ὃ προσχα- 
λέσας κατὰ τὸν νόμον ἀζήμιος ἔσται, τὸν δὲ χορηγὸν 
αὐτὸν οὐδ᾽ ὁ συγχόψας παρὰ πᾶντας τοὺς νόμους οὕτω 

φανερῶς δώσει δίκην; γ΄. Προσλήψ δες εἰσί" προσλή- 
ψεις μέν φησι τὰς περιβολὰς, δι᾽ ὧν οἷόν τε πολλήν τει- 

4δ γα τοῖς πράγμασιν 21 αὔξησιν περιβάλλειν. πίστεις δὲ 

μᾶλλον αὐτὰς εἶναὶ φησι, διότι τοῖς τοιούτοις τόποις 32 

ἡ ἐν τῷ δέοντι χεχρημένοι οἱ ῥήτορες πείϑουσι τοὺς ἄχρο- 

ὠμένους" τῶν δὲ πίστεων αἱ μέν εἰσιν ἄτεχνοι, ψόμοι, 

μαρτυρίαι, συνϑῆκαι, 0pxot, βάσανοι, καὶ ὅσα ἔγγραφα, 

40 αἱ δὲ ἔντεχνοι, τῶν δὲ ἐντέχνων εἴδη τρία, αἱ μὲν γαρ 

εἰσι λογικαί τε καὶ πραχτικαὶ, αἱ δὲ ἡϑιχαὶ, αἱ δὲ παϑη- 

399 rixci. Aoyixij μὲν ovv πίστις ἐστὶ λόγος αὐτοῦ τοῦ 

πράγματος, περὶ οὗ ὁ λύγος," τὰς ἀποδείξεις δι᾽ imyei- 
ρημάτων ποιούμενος. 24 qun δὲ πίστις ἐστὶ λόγος ἀπὸ 

15 τῆς τοῦ προσώπου ποιότητος τὴν πίστιν παρεχόμενος. 

16 Ald. οἰκείας οἶμαι καὶ πλείου. — ΟἹ, IL. p. 21. 47 in 
Lept. p. 481. 18 τοὺ Ald. om., est in Par. 19 Ald, ἀπόλ- 

νται. Par. ἀπόλλυτε, ut Dem. p. 459. “20 p. 532. — T. VIL λα. 

21 T. VIL. πράγμασι τὴν oUS. 22 τόποις T. VII. post xe- 
χρημένοι ponit. 33 T. VIL λόγος ἐστί, Mon. αὐτοῦ τοῦ "p. 

περὶ οὖ 0 λόγος om. 24 T. VII. inserit: ἐπιχείρημα δὲ ἐστι 

λόγος πρὸς πίστιν τοῦ ὑποκδιμένον ζητήματος παραζχαμβανόμενος, 
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παϑητικὴ δὲ, λόγος εἰς nadoc ,?5 ὕπερ ὃ λέγων βούλε- 

ται, τὸν ἀχρθατὴν ἐκερέπων χαὶ ἄνευ τῆς τῶν πραγμά- 

τῶν ἀποδείξεως, οἷον ὀργὴν, φϑόνον, ἔλεον, εὔνοιαν. 
δ΄. ᾿4λλὰ καὶ τὰ ἐχβάντα ἄν" ἐν τῷ περὶ τοῦ στε. 

- y ! - φάνου κεῖται τὸ ἐπιχείρημα, olov ,ἀρα οἴεσϑε, ꝰ* ὅτι νῦν 5 
μὲν ἐστι στῆναι xol συνελϑεῖν καὶ ἀναπνεῦσαι; πολλὰ μία 
qué£ga καὶ δύο καὶ τρεῖς ἔδοσαν 37 τῶν εἰς σωτηρίαν τῇ 
πόλει. τότε δὲ οὐχ ἄξιον εἰπεῖν ὧν ?9 γε μηδὲ πεῖραν 
ἔδωχε ϑεοῦ τινος εὔνοια“.39 ἐ, Τὸ δὲ ἑξῆς συνή- 
“σται" 39 τὸ ἐνταῦϑ'᾽ ?! ἐγίνοντο οἱ ὃ ὅρκοι. ς. χαὶ τὸ 

δι᾿ ἐπικρίσεως" τουτέστι σεμνὸν τὸν λόγον ἐποίησε" 
σεμνότητος γὰρ ἡ ἐπίκρισις. | 

“ἕξις δὲ xa^ ξαυτὴν ἰδία περιβολῆς, καὶ τὰ λοιπά. 

Ἔχ παραλλήλου" τουτέστιν ἔχ᾽ διπλασιασμοῦ" 

ταύτην δὲ τὴν μέϑοδον ὁ Τιβέριος ἐν τοῖς σχήμασι τῆς 
, .3 , 

λέξεως τίϑησι λέγων, * ὅτι ἐπιμονή ἔστιν, ὅταν πλείω - 

τις ῥήματα ἀλλήλοις ἐπιβάλλῃ" ὡς ἐν τῷ ὑπὲρ Φορμί- 

ωγὸς ὁ Δημοσϑένης" " ,,ἄγεις, ἐλαύνεις, διώκεις, συχοφαν- 

τεῖς“, xal παρὰ τῷ Αἰσχίνη, ὄρχον αἰτεῖ, νόμον αἰτεῖ 
δημοκρατίαν αἰτεῖ. β΄. Τό γ᾽ ἡμῖν δοκοῦν" xoi τί 
εἴρηχεν:; ὅτι περιβολῆς ἴδιαι λέξεις οὐχ εἰσὶ xara ye luf. 

y. Ταῖς γὰρ bn iu ov αἷς" ἐπὶ μὲν “γὰρ τῶν ἐνδόξων 
- πραγμάτων ἐπιμένομεν, ἀπὸ 9 δὲ τῶν αἰσχρῶν ταχὺ 
ἀπαλλαττόμεϑα. δ΄. Οὐ φαῦλον συγχ ὠρῆσαι" του- 

25 Ald. πάντας, Par, πάϑοςς. . 38 p. 295. 37 Ald. 
ἔδωσαν». 38 T. VIT. 40. ἃ γε. ^ 29 T. VIF. ἔννοια, καὶ τὸ 
προβάλλεσθαι [ Par. 2916. τῷ προβαλέσϑαι]) τὴν πόλιν ταύτην τὴν 

συμμαχίαν, καὶ σύ γε κατηγορεῖς. 80 Par. ἐπισυνῆπται. 51 

Par. ἐνταῦϑα. ᾿ 

1 p. 51. ed, Boiss, — Est T. VII. με. 2 τις Alg. om., 

recepi ex Par. T. VII. et Tiberio. $ p. 960. 4 p. 588. 

 Beisk. 5 Ald, et Par. éni, scr, ἀπό. 
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τέστιν οὐχ ἄτοπον. Éé. Πρῶτον μὲν ὦ AO vato, 6 
τοιοῦτον καὶ τὸ τοῦ ϑεολόγου" πρῶτον μὲν ἐνγοεῖ τὰς ἀγ-- 

γελικὰς δυνάμεις xol οὐρανίους. ς΄. Καὶ τὰ xaO" 

ὑπόϑεσιν" διότι λαμβάνει τὸ μὴ ὃν ὡς ὄν. C. 442 
50v» 0 ys πλαγιασμός" ἐνταῦϑαϊ τὸ σχῆμα τῶν κώ- 
λων τούτων πλαγιασμὸν χαλεῖ, δ ἐν δὲ τῷ περὶ σχημά- 

των γοργότητος ἐπιτρέχον αὐτὸ ὀνομάζει" τοῦτο δὲ 5 ἐπι-- 
δρομὴν Οὐλπιανὸς φησιν" τὸ ἐπεὶ εὐθὺς ἐνταῦϑα" 
τὸ ** μὲν γὰρ κῶλον διὰ λέξεων κοινῶν ἐξενεχϑὲν *? χαϑ- 

40 αρόν ἐστιν. ἡ δὲ ἔννοια γένος εἴδει 13 περελαβοῦσα περι- 
βέβληται". γενικὸν μὲν γὰρ ἡ συμφορὰ, εἰδικὸν δὲ ἡ πα- 
ρὰ τῶν νόμων ἀτιμία, ἢν ὑπεῖχε διὰ τὴν ἀστρατείαν " 14 ὁ 

. Σαννίων. καὶ ἄλλως, ὅτι xaT. αὔξησιν εἴρηται περιβλη- 
τιχόν ἐστι κατ᾽ εὔνοιαν. τὴν γὰρ ἀτιμίαν αὔξων συμφο- 

15. ga" ixaAsoev. ϑ΄. Τῶν δὲ ἄλλων ἰδεῶν" 1j μὲν λαμι- 
^ — φρότῃς οὔχ ἁρμόττει" διότι παρὰ τοῖς ἰδιώταις οὐχ οἷόν 

τὸ ἔνδοξα πράγματα γίνεσϑαι , ἀλλ᾽ οὐδὲ ἡ τραχύτης, 
διότι μετὰ μειζόνων προσώπων οὐχ ἂν χρήσαιτο χατα- 

φορᾷ ἰδιώτης. διὰ δὲ τὰ αὐτὰ οὐδὲ ἡ 7 ἀχμὴ ὡς ἐχ τού- 

20 των συγχειμένη. i. Enigogav" τουτέστι χαταδρομήν. 

ιά. Οὐ μὴν οὐδὲ ἐνταῦϑια" καὶ 15 γὰρ ἐν τοῖς Ónuo- 

δίοις ἀγῶσι τῇ μὲν σεμνότητι * 9 σπανιώτερον χρησόμεϑα, 
διότι οὐ πολλαχοῦ τοῦ λόγου περὶ ϑείων ἢ μετεώρων ἢ 

6 pro cor, init, 7 T.VI.yu9.et», — Mon. praef git ση- 
μείωσαι, quod Par. 2916, 2977. om. 8 T. VII. καλεῖ πλαγ. 

9 Par, δ᾽. 10 T. VIL. φησι" δῆλον óUv καὶ ἐντεῦϑεν, ὅτι uí- 

γνυται ἀλλήλοις τὰ σχήματα. 11 Ven. τὸ δὲ κέχρηται συμφορᾷ 

που ἐστὲ καϑαρὸν πλὴν τοῦ κώλου. 42 ἐξεγεχϑὲν Ald. Par. om., 

recepi ex Ven., Mon, Par. 2916. 2077, ἐνεχϑέν. —— 15, Mon. εἴδη. 
Ven. γένος. εἴδη δὲ, tum Ald. Par. περιβαλοῦσα, T. VIL. περι- 

λαβοῦσα. 414 T. VII. ἀστρατίαν ὃ Στράτων; recte avvio vid. 
or. in'Mid. p. 533. — 844. absunt a T. Vil. 45 T. VII. γᾷ, 
16 τῇ μὲν σεμνότητι T. VII. om. 
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ἐνδόξων πραγμάτων ὃ ῥήτωρ διαλέξεται, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ Day 
στον᾽ ταῖς δ᾽ αὖ 17 ἐπιτιμητιχκαῖς τῶν ἰδεῶν οὐχ ἐπὶ τὸ 

πολὺ 18 γρηστέον διὰ τὸ ur λίαν τραχὺ xoi φιλαίτιον 
vov *? λέγοντος φαίνεσθαι τὸ ἦϑος, σχληρὸν γὰρ καὶ qu 

λαπεχϑῆμον, τό yt τοιοῦτον, OU μὴν οὐδὲ τῇ ἀκμῇ πλεο- 5 
γάσει διὰ ταῦτα κχοινωνεῖ γὰρ, ὡς ἔγνωμεν, τραχύτητι 

καὶ σφοδρότητι χατὰ Τὰς ἐννοίας" διὸ δὴ πάντων μάλι" 
στα τὴν περιβολὴν ἡγάπησεν ὃ ῥήτωρ, ὡς μέγεϑός τὰ 
περιποιοῦσαν τῷ λόγῳ καὶ τῶν ὁμοειδῶν ἀποφεύγουσαν 
τὸ δυσχρηστον.. ᾿ | 40 

! t 

"LA. ὅϑεν ἐξέβημεν πάλιν ἐπανιτέον ἐπὶ τὰ σχήματα τῆς περιβοϊῆς, 
καὶ τὰ λοιπά. 

Τὸ nir o£ yov" ἐπιτρέχον μὲν καλεῖται τὸ 35 σχῆ- 
μα διὰ τὸ τὰς. ἐννοίας ἔχειν ὥσπερ ἐν δρόμῳ ἠρτημένας. 

ἀλλήλων" ἐκ τοῦ παρασυναπτικοῦ δὲ, ἐπειδὴ εὐθὺς τῇ 15 

πρώτῃ προτάσει συνήπται ἡ αἰτία. τοῦτο ?* δὲ τὸ ἐπι- 
τρέχον καὶ κατ᾽ ἐπιδρομὴν καλεῖται, ἀπὸ ἐννοίας μετα- 
σηδῶν εἰς ἔννοιαν" olov, ?? ,.ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ᾿Ελλήσποντον οἴγε- 

ται, πρότερον ἧκεν ἐπ᾿ ᾿Δμβρακίαν, Μεγάροις ἐπεβούλευσε 
πρώην", β. Ἐπειδὴ γὰρ ἡ" ἐκκλησία" ὡρισμέναι 3 20 
ἤσαν ἐκκλησίαι xard πρυτανείαν ἑκάστην τέσσαρες . δέκα 400 

δὲ οὐσῶν ᾿4΄ϑήνησι φυλῶν ἐπρυτάνευον αὐ μὲν πρῶται 
λαχοῦσαι φυλαὶ τέσσαρες ἀνὰ 3" τριάκοντα tb ἡμέρας, 

αἱ δὲ λοιπαὶ ἐξ ἀνὰ τριάκοντα πέντε" μετὰ οὖν τὰς ὡρι- 

σμένας τοῦ δήμου συνόδους ἐν ταῖς ἐκκλησίαις εἴ τι ἀναγ- 25 

xciov ἐμπέσοι πρᾶγμα, "περὶ οὗ τὸν δῆμον ἐχρὴν συνελ- 

ϑόντα yvoyat, σύγχλητος ἐγένετο -ἐχκλησία" προκαταχε- 
— — 

. 17 Ald. Par. ἄν. T. VIL. αὖ. 18 T.VIL ἐπὶ πολύ. 19 
Par. 2977. τὸ ἦϑος φαίν. τοῦ λὲγ. 20 T.VII.»&. τὸ om. 21 

, τοῦτο δὲ — ἐπεβούλευσε T. VII. ad verbum non habet. 22 

Phil. IIl p. 118. 23 ἡ Ald. om., est in Par. 24 Ven. à. 
γάρ. 25 Mon. ἀπὸ h. 1}. et paullo post. 
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χρῆσϑαι οὖν ἐστι τὸ ἤδη 26 τὰς ὡρισμένας ἐχχλησίας παρ- 

᾿ εληλυϑέναι- y. Ὥσπερ ἐν στροφῇ" στρῥοφὴ 37 xoi 
ἀντίστροφος xal ἐπῳδὸς συστήματα μέτρων ἐστὶν ἐν λυρε- 

κοῖς ποιῇ μασιν" 7 μὲν οὖν στροφή ἐστιν " πρώτη τιϑὲε- 

5 μένη περίοδος éx δύο ἢ πλειόνων κώλων ὁμοίῳν ἢ ἀνὸ- 
μοίων συγχειμένη, ὡς παρὰ ᾿Αλχμᾶνι" 38 | 
Mũo' ἄγε, Καλλιόπα, ϑύγατερ Διὸς, 

"Agr! ἐρατῶν ἐπέων" ἐπὶ δ᾽ ἱερὸν 39 
Ἵμνον καὶ χαρίεντα τίϑειν Ζορόν . | 

40 αὕτη γὰρ ἡ στροφὴ ix τριῶν ἐστι χώλων δαχτυλειχῶν ἰσο- 
μέτρων συγκειμένη" ἐξ ἀνομοίων δὲ, ὡς τόδε" 

Moa' ἄγε, Μῶσα λίγεια, πολυμμελὲς 9 

Jii», aside μέλος νεοχμὸν, ^ 

Vigxs3* παρϑένοις ἀείδεν. 

45 ἀντίστροφος "5 δέ ἐστιν ἡ μετὰ τὴν πρώτην στροφὴν τιϑεμέ- 
γη περίοδος, ἴση καὶ ὁμοία τῇ πρὸ αὑτῆς στροςφῇ xara τε τὸ 
πλῆϑος καὶ τὸ μέγεϑος τῶν xou? ἐπῳδὸς δέ ἐστι τρίτη πε- 

26 Ald. εἴδη. 27 T. VIL. »9. — 28 Par, 2946. "Adis; 
29 Ald. δι᾿ igo». T. VIL. δ᾽ ἱερόν. "Welcker. in Alcm. Fragm. 

ur. 4. ex Hephaest. p. 22. recepit ἵμερον. 30 Fr. I. apud 

Welck. Ald. πολυμελὲς ἀεὶ δὲ βέλος. Mon. Par, 2916, πολυμελές, 

Ven. πολυμμελὲς, tum. Par. 2918. ἀεὶν ἄειδε, CT. VII. αἰὲν ἄειδε, 

conjunxi πολυμμελὲς αἰὲν, ut Ll. N. 23. ἄφϑιτα aid, Fortasse 

autem scribendum: καινὸν ἄειδε μέλος, vtog. etc. — 31 Ald, ἄρ- 
χαι [Par. ἄρχε] παρϑένοις. Mon. ἄρχε πάρ σ᾽ ἔνοις. Par. 2916, 

γεωχμὸν ἄρχ᾽ ἐπ᾽ ἀρσένοις. Par. 2977. ἄρχ᾽ ἐπ᾽ ἄρσενας. In 
ultimis vv. omnes consentiunt: καὶ ἄειδε, scripsi ἀείδεν, 52 

T. VII. ἀντιστροφή. Ὁ 35 T. VII. add.: ὅσων γὰρ κώλων $j στρο- 

φὴ, τοσούτων xal 5 ἀντίστροφος. ἀριϑμῷ γὰρ κοινωνοῦσιν ἀλλήλαις 

καὶ μέτρῳ, μόνῃ δὲ διαφέρουσι τῇ τάξει [ Ven. ὅσων — τῇ τάξει 

om.]. ᾿Ὠνομάσϑησαν δὲ οὕτω διὰ τὸ τοὺς Ζοροὺς στρεφομένους 
καὶ ἀντιχορεύοντας ἀλλήλοις περὶ τοὺς χοροὺς Ἶ τοὺς βωμοὺς ἢ τοὺς 

ψαοὺς ἢ τὰς δεχήστρας. ἄδειν τὰ τοιάδε μέλη, τὴν δὲ οὐρανίαν [Mon. 

οὐρανίων] καὶ τὴν τῶν πλανητῶν κίνησιν ἐναντίαν. οὖσαν ἀπομιμου- 
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piodoc τῇ στροφῆ καὶ ἀντιστρόφξῳ ἐπιλεγομένη, ἀνόμοιος τῷ 

πλήϑει καὶ μεγέϑει τῶν κώλων συναμφοτέραις. ?* ἥδετο δὲ 
ἱσταμένων τῶν χορῶν, ἐν *5 ἐκείναις γὰρ ἐχινοῦντο. ὅ΄. Καὶ 
αἱ παρισώσειες᾽ ἡ παρίσωσις γίνεται κατ᾽ ἀρχὴν καὶ 
τέλος; κατ᾽ "ἀρχὴν μὲν οἷον προσήχει προϑύμως" ὃ xal ὅ 

ὁμοιόαρκτον λέγεται" χατὰ δὲ τὸ τέλος, οἷον ἐθέλειν 

ἀχούειν, 0 ἐστιν ὁμοιοτέλευτον. ὁ. Κατὰ ἄρσιν καὶ 

ϑέσιν" ἄρσις καὶ ϑέσις 55 χυρίως μὲν ὀνομάξεται πα-. 

ρὰ 37 τοῖς μουσικοῖς ἐπὶ τῶν τοῦ ποδὸς κρουμάτων ἄνω 
ἢ κάτω τὴν ὁρμὴν λαμβάνοντος." παρὰ δὲ τοῖς 55 ῥή- 10 
τορσι τὸ κατὰ ἀπόφασιν καὶ κατάφασιν σημαίνει. ^? 
c. Kal ày τῷ περὶ κχαϑαροῦ λόγου" ** εἶπε γὰρ 
ἐν τῷ περὶ σχημάτων χαϑαρότητος, ὅτι δεῖ κατὰ ^? βρα- 
χέα τὰς ἐννοίας ἀναπαύειν ἐφ᾽ ἑαυτῶν περιγραφομένας, 
καὶ ὅτι πᾶν ὅπερ ἀπήλλακται περιβολῆς σχῆμα καϑαρὸν 18 

ποιεῖ τὸν λόγον. | , 

Περὶ ἐπιμελείας καὶ κάλλους. . 

Mirá τὸν περὶ σαφηνείας τε καὶ ἀξιώματος τοῦ κατὰ μέγεϑος 

λόγον, καὶ τὰ λοιπά. 

᾿4γλευκὴς, τουτέστιν * ἀηδὴς, ἄμοιρος ἡδονῆς, 30 
ἄχαρις," μεταφορικῶς ἀπὸ τοῦ γλεύχους. β΄. Τὸ ἀμε- . 

μένους ἐν ῥυϑμῷ. ἐπῳδός δέ ἐστι περίοδος τρίτη (Ven. τρίτη om.) ἐν 

τριάδιτῆ στρ. 54 T. VII. cvrapqorégoic.tum Ald. ἥδετο. 55 T.VII. 
καὶ ταύτῃ τὸ ἑδραῖον τῆς γῆς ἀπόμιμουμένων [Par. 2977. ἀπομι- 

povuivov). — 86 T. VII. tA. add. ὡς καὶ ἀνωτέρω εἴρητα. 4587 

Mon. περί 88 Mon. λαμβάνω. Ven. λαμβανόντων. 89. 

T. VII. τῷ ῥήτορι. 40 Ald. σημαίνειν. 41 Mon. et Ven. 
haec om. Sunt in Par. 2916. 2977, et Sicel. 42 Ald. Par. 

2916.2977, Sic. xard. Par. τά. | 
.1 T. Vll. α. et β. y. etSicel. Ven. Παρὰ δὲ τῷ ῥήτορι τὸ κατὰ 

ἀπόφασιν σημαίνει, εἴπερ μὴ ἀγλευχὴς γενήσεαϑαι μέλλοι, ἴάχαρις 

xal ἀχόσμ. 3 T. VII. Sicel. add, καὶ ἀχόσμητος. 5 T. VII. 
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Ae εἶπε γὰρ, ὅτι ἡ ἄῤῥυθμος * καὶ ἀναχόλουϑος συνϑή- 
χῇ ἁρμόττει σφοδρότητι 5 xol τραχύτητι" χαλας δὲ εἶπε 

κατὰ τὴν συνταξιν" τῷ μὲν γὰρ μεγέϑει χαϑολιχῶς ἐναν-- 

τίον τὸ εὐτελὲς, τῷ δὲ ζάλλει κατὰ μόνην τὴν σύνταξίν 

δ re 5 xal σύνϑεσιν. y. Κάλλος τοίνυν" coni? dni 

τῶν σωμάτων ὁρῶμεν τὰ μὲν αὐτῶν τῇ φύσει καλὰ, τὰ 
δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ καὶ τῷ φαινομένῳ, οὕτω 9 xol ἐπὶ τῶν 
λόγων οἱ μὲν ἐκ συμμετρίας τινὸς ἔχουσι τὸ χάλλος, ol δὲ 

ἐξ ἐπιμελείας ὅϑεν χαὶ ἐπὶ τοῦ κομβωτιχοῦϑ᾽ ἔννοιαν χαὶ 

40 μέϑοδον οὐχ εὑρίσκομεν" περὶ γὰρ τὴν λέξιν € exe τὴν ὅλην 

 ᾧπόστασιν, ὡς 1o ἐπιπολάζον τῷ σώματι χαὶ τῆς ὅλης 

ἐπιφανείας ἁπτόμενον" τὸ γὰρ ἀληϑινὸν ἐφιχνεῖται τοῦ 

βάϑους καὶ τὴν πλείστην δύναμιν ἔχει περί τε τὴν '* 
μίξιν τῶν ἰδεῶν xal τὴν ἔννοιαν αὐτὴν καὶ τὴν μέϑοδον. 

15 δ. Κάλλος ἐστίν" οὕτω τινὲς ὡρίσαντο τὸ ly σώματι 
ἀληϑινὸν κάλλος συμ μετρία ὁμοιομερῶν τε xol ὀργανι- 

κῶν μετά τινος εὐχροίας διὰ παντὸς τοῦ. σώματος διη- 
κούσης. ὅϑεν καὶ ? τὸν ὅρον τοῦτον ὁ τεχνιχὸς εἰς τὸ 

τοῦ 

Sic. τὸ γὰρ γλεῦκος πολλὴν ἔχον τὴν γλυκύτητα δοκεῖ χαρίεν εἶναι 

πρὸς τὴν πόσιν. 4 Mon. ἄρυϑμος. 5 Sic. τραχύτητι καὶ 

σφοδρότητι. 6 τὸ T. VII. Sic. om., tum T. VII. καὶ τὴν σύνϑ. 

7 T. VIL. Sic. κάλλους λέγει νῖν οὗ (Sic. 6) τοῦ ἀληϑινοῦ καὶ yi- 

γομένον κατὰ κρᾶσιν καὶ μίξιν τῶν ἰδεῶν, xai τοῦ φαινομένου 

καὶ κομματικοῦ, καϑώπερ ἐπί. 8. T. VIL. Sic. τὸν αὐτὸν 
δή. που (Par. 2977. δὴ om.) τρόπον.  ' 9 T. ΜΙ]. Sic. 

κομματικοῦ μέϑοδον καὶ ἔνν. 40 Sic. ὥσπερ. 44 T. VII. Sic, 

περὶ "τὸ τὴν ἔννοιαν καὶ μέθοδον. "Tum Par. 2977.. Sicel, addit: 
τοῦτο γὰρ κυρίως ἂν εἴη λόγον κάλλος τὸ γινόμενον ἐκ τὼν ποιού».- 

tw» τὰς ἰδέας αὐτοῦ πάσας, οἷον ἐννοιῶν μεϑόδων λέξεων καὶ τῶν 

λοιπῶν [Mon. Par. 2916. haec om.]. 12 xoi ὃ τεχνικὸς λαβὼν. 

μετήνεγκε τὸν ὅρον "xol ἐπὶ τοῦτο τὸ κάλλος τὸ περὶ τοὺς λόγους γι- 

νόμενον, οὗ κομματικὸν, ἀλλ᾽ ἃ ἀληϑινὸν [ Mon. oix. ἀγαλογε κομ- 

penxo»]. — - 
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'τοῦ λόγου κάλλος uerQveyxev. & Ala up) χύδην" 1 
ἀναρμόστως xol συγχεχυμένως" ὅπερ πάσχουσιν ἔνιοι *^ 
τῶν φύσει μὲν ὑδυτέρᾳ 13 χεχρημένων, ἥκιστα δὲ τοῖς 
ἐπιστημονικοῖς λόγοις ποδηγετῆσαι τὴν φύσιν ἐξισχυόν- 
των. c- Τοῦ “υσίου ἐρωτιχοῦ" ἐν γὰρ τῷ περὶ B 

ἔρωτος ἤλατων ἄλλους τὸ καὶ τὸν “υσίαν εἰσάγει διεξι- 

ὄντας περὶ τοῦ ἔρωτος» τὸ δὲ ἀποτετορνεῦσθαι, ἀντὶ τοῦ 
κατεσχευάσϑαι χαὶ εἰς κάλλος ἀπεξέσϑαι μεταφορικῶρ 

ἀπὸ τῆς τορείας. ϑ'΄. 'Ζναβεβλή aO c πρὸς γὰρ τῷ τέ- 40] 
λει τοῦ δευτέρου βιβλίου περὲ χαραχτήρων τῶν ῥητόρων 10- 

διδάξει. ἡ. Ἔξωθεν κομμωτικχός᾽ ἰστέον ὡς 16 tovto 

διαβάλλοντες οἱ ἐριτιχοὶ 17 ὡς πλεονάζον ἐν τῷ λόγῳ τοῦ 
ϑεολόγου πόργιχὸν εἰρήχασιν, ὡφ αὐτὸς ἐχεῖνος ἐν τῷ 

συνταχτηρίῳ φησίν" οὐδὲ τῶν πορνικών,, ὡς τις ἔφη 

διασύρων ἡμᾶς τῶν πόρνων καὶ λόγον xci τρόπον. τὸ δὲ 15 

ἐπισημαίνεσϑαι ἀντὶ τοῦ ἐπαινεῖν καὶ κροτεῖν. 

"its τοίνυν καλὴ πᾶσα ἧπερ καὶ καϑαρά * αἱ γὰρ τραχεῖαι καὶ 

τροπικαὶ, καὶ τὰ λοιπά. | 

Evapysi g. niv ἀντὶ ToU σημαντιχώτεραι" τὸ δὲ 
ὅλλο τι ἔφη, ἀντὶ τοῦ καὶ Oyxov ἔχουσαε xci δίαρμα zc 20 

ὕψος, ὡς ἐν τῷ περὶ λέξεως 'καϑαρότητος ἔφη. 8. Ὡς 

ἐν τοιούτῳ χάλλει" τῷ χομμωτιχῷ δηλαδή. γ΄. 4» 
. λὰ τὴν μὲν αἰτίαν" ᾿Ισοχράτους 18 “μαϑητὴν εἶναι 

λέγουσιν Apdootiuvo, xol ἦν, ὡς φησιν ὁ ῥήτωρ, 5 τε- 

χνίτης τοῦ λέγειν" ἐπετήδευσεν οὖν ὁ Ο Δημοσϑένης κεχαλ- 25 

λωπισμένον ἐργάσασϑαι 5 TOY χατ᾽ ᾿Ανδροτίωνρς, ἄντι- 

φιλοτιμούμενος πρὸς ᾿Ισοχρατικὸν ?* ῥήτορα παρίσοις 

15 Haec sunt apud Sicel.. 414 Sicel. ἔνι, 15 Ald, 

ὀξυτέειᾳ. 16 ócPar.om. 17 Par. eíggrxol, — v. 14 Ald. συν- 

ταρκτηρίῳ. v. 15. διασύρων. v. 17. τραχεῖρα. 18 T. VI. x8— xb — ' 

19 ῥήτωρ Mon, om. — Dem. c. Androt, p. 594. 20 Par. 2977, 

ποιῆσαι. Mod. ἐρήσεσϑαι. — Par. 2916. ἐργάσασϑαι. 21 Ald, 

Par. ᾿Ισοχράτην. T. VII. "Iooxgatixó7, C | EM 
Rhetor. V. | 33 

[ 
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χρώμενον ?? κατὰ ζῆλον. τοῦ διδασκάλου. 5 δ΄͵ Jdiexo- 
πτειῦ μὲν οὖν" ἡ μὲν παρίσωσις οὕτως; ἂν γένοιτο. "5 
τὸ μὲν γὰρ πολλὰ 25 ἀπολωλεχέναι χατὰ τὸν πόλεμον τῆς 

ἡμετέρας "7 ἀμελείας ἂν tig ϑείη, τὸ δὲ μὴ πάλαι τοῦτο 

5 πεπονθέναι τῆς παρ᾿ ἐχείνων εὐνοίας εὐεργέτημα 28 

ϑείη" πάρισον γὰρ τὸ μὲν ἀπολωλεκέναι τῷ πεπονθέναι" 

τὸ δὲ ϑείη τῷ ϑείη" ἡ δὲ ἐπεμβολὴ διέκοψε τὴν παρίσω- 

σιν. & Ἐπιβουλὴ τοῦ λόγου" πανταχοῦ 0 τεχνογρά- 

φος ἐπιβεβουλευμένον καλεῖ λόγον τὸν τῷ ἐπιτετηδευμένῳ 

40 χάλλει χεχρημένον" τὸ γὰρ τοι διύλου κεχρῆσϑαι ταῖς * 

παρισώσεσιν ἐκπρεπῆ μὲν, οὐ μὴν πιϑανὸν ποιεῖ τὸν λό- 

γον. οὐ yaQ οὕτω πείϑονται οἱ δικασταὶ τῷ ἐπιτηδεύοντι 

χαλλωπίξειν τὸν λόγον καὶ τἐχνίτῃ τοῦ λέγειν, ὡς τῷ 
χατὰ φύσιν λέγοντι" D'ooysag 30 μὲν οὖν χαὶ Πῶλος σᾳό- 

45 δρα τοῦ κάλλους πεφροντικότερ παντοδαπών᾽ παρισώσεων 

πληροῦσι τοὺς λόγους, ᾿Ισοχράτης δὲ ἐπ᾽ ἔλαττον, ὁ δ᾽ 

αὖ Δημοσθένης ὡς σηοδρότερος ?* τεχνίτης φεύγει κε- 

χρῆσϑαι ταύταις ᾿προσχόρῳς. ?? ς΄. ᾿Επεὶ καὶ τὸ 

21 
αν 

22 Ἔ, VIL ἐπιχρώμενο. — 25 T. VIL. add.: ταῦτα καὶ ὙΜέ- 
ονγανδρός φησὶ διαιρῶν τὸν κατ᾽ ᾿4»δροτίωνος [xai et φησὶ Mon. om.]. 
24 Litt. ð2-5. habet Sicel. et T. VIL. — 25 T. VII. Sicel. γέ. 
voro. Ald. Par. ἐγένετο, | 26 πολλὰ ex T. VII. Sic. recepi, 
est Dém, Ol. I. p. 12. 27 T.VII. ὑμετέρας. 28 Sicel. εὺ- 

εἐργέτημ᾽ Gy ἐγὰ ϑείην, ut Dem.: Tum T, VII. Sic. pergit: αὕτη 
ἐστὶν ἢ παρίσωσις, ἣ δ᾽ ἐπεμβολὴ [Mon. ἐπιβολὴ] αὕτη. πεφηνέναι 

τέ τινα ὑμῖν συμμαχίαν τούτων ἀντίῤῥοπον, ἂν βουλώμεθα χρήσα- 

σθαι. Par. 2916. 2977, add.: Τὸ γὰρ ἀπολωλεκέναι καὶ πεπονϑέ- 

, »ui καὶ πέφηνέναι καὶ τὰ λοιπὰ πάρισά ἐστι ταῦτα" " ἔστι πάρισα 

᾿ καὶ, τὸ ϑείην καὶ ϑείην. — Τὸ κλέμμα καὶ δωροδόκημα, τὸ μα καὶ 

μα ἐστὶν ἣ παρίσωσις. 29 T. VIL Sic. ταῖς xar' ἀρχὴν ἢ τέλος 

τῶν κώλων κεχρῆσθαι παρ. 80 T.VII. Sic, διόπερ l'opy. μὲν 

καὶ Πῶλος (Ald. Παῦλος]. Cfr. Spengel. συναγ. try». p. 87. 
$1 T.VIIL Sicel. σφόδρα. — 32 Sic, et Ven. διαχόρως. Sch. min. 
i»allárts, δὲ τὰς συλλαβάς" καταλήξεων τῶν ἐπὶ τέλους 

M 
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' ταῦτα" ἡ παρίσωσις ἐνταῦϑα "35 οὕτως ἂν γένοιτο" 

ταῦτα ἐμοῦ τότε γράψαντος καὶ τὸ τῇ πόλει συμφέρον, 
ov τὸ (Φιλίππῳ ** ζητοῦντος. ζ΄. Ὁ δ᾽ ᾿Ισοκράτης" 
ὡς 5" οὐ πρὸς ἀγωνὰ ἀλλὰ πρὸς ἐπίδειξιν γράφων λό- 
yovc,? xal ἀντισοφιστεύων “υσίᾳ καὶ γοργιάζων. ἡ. Δι᾿ ὅ 
ὅλων ἴσοις" ἕχαστον γὰρ τῶν τριῶν χώλων 37 συλλα-: 
βῶν ἐστὶν ἐννέα" τὸ μὲν πρῶξϊον ἄχρι τοῦ διδόμενα" τὸ 
δὲ δεύτερον ἄχρι τοῦ εἶναι" τὸ δὲ τρίτον ἄχρι τοῦ ἀπο- 
δοῦναι... ϑ΄. Σχεδὸν γὰρ οὐδ᾽ ὅλως" πῶς γὰρ ὃ μὴ 
παϑαινόμενος, 39 ἀλλ᾽ οἴχοι σοφιστεύων καὶ διδάσκων 10 
ῥητορικὴν. καὶ τὸν ix τῆς .&xong ϑηρώμενος ἔπαινον 

χρήσαιτ' ἂν τῇ ἀποστροφῇ. - 

«4 ' 2 

Αἴ τε οὖν παρισώσεις καλλωπίζουσιν, καὶ τὰ λοιπά; 

Εἰ δ᾽ ἔχει τι xol ἐναργὲείας" ὃ Τιβέριός φησιν," 
ὅτε ἐνάργεια γίνεται xarà μὲν ἔννοιαν, ὅταν μὴ μάνον 15 

ἐναλλαγήν φησι. ᾿Ἐπιβουλή'" ὑκδιουργία. Ἐπηγ γμελκότα" ἂλ- 

λά εἰσι παρισώσεις εἰς τὴν ἀρχὴν, καὶ ἄλλα εἰς τὸ τέλος, Κεκω- 

λυκότα" ὅρα πῶς νῦν ἐν τῷ τέλει πᾶσαι oi συλλαβαὶ ai παρι- 

σοῦσαι κεῖνται. Τὸ ζητοῦντος καὶ γράψαντος πάρισά εἶσιν, 

' Ibid.: Σημείωσαι, ὅτε ἐν ἑκατέροις τοῖς ῥητοῖς ai παρισοῦσαε συλ- 

- λαβαὶ ἐνηλλαγμένως κεῖνται; καὶ οὗ κατὰ τὸ τέλος τῶν κώλων πᾶσαι, 

ἀλλ᾽ ai μὲν αὑτῶν κατὰ τὸ τέλος, αἱ δὲ κατὰ τὸ μέσον. — Adji- . 

cio ex Sic. et T. VII. litt, xc. quam Plan. om. “Σιμείωσαι [Sic. 

σημείωσαν om.] ὅτι σφόδρα ἐστὶ τοῦ πιϑανοῦ πόῤῥω ὃ κεκαλλω- 

πισμένος λόγος, ἐπειδὴ οὐχ οὕτω πείϑονται oi δικασταὶ τῷ ἐπιτη- 

᾿ δεύοντι καλλωπίζειν τὸν λόγον καὶ τεχνίτῃ τοῦ. λέγειν, ὡς τῷ κατὰ 
᾿ φύσιν λέγοντι. 583 ἐνταῦϑα T. ΤΙ. Sic. om. 54 Ald. Par. 
τὸ Φιλίππου. Sic, τὸ τοῦ Φιλίππου: Mon. τῷ Φιλίππῳ. Par. 2916, 
τὸ Φιλίππῳ. 585 ὡς T. VII. Sic. om. — 36 T. VIL. Sie. πλεί- 
ove λό γ. καὶ ἀντιπολιτενόμενος καὶ ἄντισ, 37 Ald. χώτων. — 58 

Sch. min, Τί λέγεις “Ερμόγενες, ὃ γὰρ ᾿Ισοκράτης οὐκ ἐπαϑαίνετο,. 

ἀλλ᾽ ἐπανηχύριζε καὶ διὰ τοῦτο κάλλους ἐφρόντιζε, ᾿ 

4 T. VII. σε. — Locus hic abest a Tiberio nostro. 
33.. 
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λέγῃς τόπον, ἀλλὰ καὶ τὰ * παραχολουϑοῦντα τῷ τόπῳ 

αημεῖα, οἷον ἐν τῷ περὶ Adovioov- 3 »»καΐτοε Χεῤῥονή- 

σου" οἱ ὅροι εἰσὶν, οὐχ ἀγορὰ, ἀλλ᾽ ὁ βωμὸς τοῦ Διὸς 

τοῦ ὁρίου" καὶ ποῦ ὁ βωμός; 0g * ἐστι μεταξὺ Πτελερὺ 

5 καὶ «Μευῆς ἀκτῆς" “εἶτα πάλιν ἄλλο σημαντικόν" ,,0U 

4j διωρυχὴ " Χεῤῥονήσου ἔμελλεν ἔσέσϑαι"“ xal ὅταν ὡς 

ἐν εἰχόνι προάγῃς τὸν λόγον" ὡς ἐν τῷ κατὰ Μειδίου 

φησὶν, 7 »ἰσχυρὸς τις ἤν, μέλας "* χατὰ δὲ τὸ σχῆμα 

ἐνάργεια γίνεται, ὅταν xaO" ὑπόϑεσιν λέγωμεν, ὡς ἐν 

10 τῷ πρὸς “᾿επτίνην" $5 φέρε ἂν δὲ δὴ πέμψας εἰς ἡμὰς 

ὃ .«Ζεύκων ἐρωτᾷ," καὶ τὰ ἑξῆς καὶ αἱ πλάσεις ἐναργείας 
εἰσὶν, ὡς ἐν τῷ κατ᾽ ᾿Αἰσχίνου" 5, χαὶ γὰρ ὡς ἀληϑῶς 
ἔσται τις λόγος περὶ ὑμῶν, εἰ τοῦτον ἀφήσετε. ᾿4ϑηνη- 
ϑὲν ἐπρέσβευσαν τινες ὡς Φϑίλιππον τουτονὶ, Φιλοχρά- 

15 της, «Αἰσχίνης, Φρύνων, Δδημοσϑένης" “ xara δὲ λέξιν 
402 ποιεῖ ἐνάργειαν τὰ πληχτικὰ τῶν *? ὀνομάτων xol τὰ ** 

σημαντιχὰ, oloy' οδρατε *? ὡς σαφῶς διορίζεταε καὶ 
δηλοῖ.“ xal πάλιν, ἀχούετε, 1" ὦ ̓ 4ϑηναῖοι, τοῦ νό- 

. uov τοῦ λέγοντος σαφῶς“ xara δὲ ἄλλους χαὶ τὰ δειχτι- 
οὖ χὰ σχήματα ἐναργῆ, οἷον" ,, προπύλαια ταῦτα" T^ 

4. τὰ T. Vll'om. δ p.86. Ald. Par. τῆς 4lovjcov. T. VII. 
mph 'Alovríjcov, ^ ἃ Ald. Par. Χεῤῥονήσου. h.l. et paullo post 
T. VII. Χεῤῥοντήσου. b Mon. οὐ “ 6 Mon. διοῤῥυχ. 7 

p. 537. φησὶν T. VII. om. 8 p. 468. ' 9 do fals. leg. p. 412. 
᾿40 τῶν ὀνομάτων καὶ τὰ σημαντ. T. VII. om. 11 τὰ abest a 
Par. 12 de.cor, p. 239. 15 Boisson. in editione Tiberii 

P. XI. locum oratoris prorsus similem invenisse se negat, un- 

de suspicatur, Tiberium memoriter scribentem respexisse Cte- 

siphonteam p. 267. ἄκονεις, Αἰσχίνη τοῦ γόμου λέγοντος σαφῶς, 

vel AÁristocraticam p. 610, ἠκούσατε μὲν τοῦ γύμου ἄντικρυς, ὦ 

ἄνδρες ̓4ϑηναῖοι, λέγοντος. 1 περὶ συντάξ, p. 174. vel Andro- 

tion, p. 617. — Harpocr. 8.V. προπύλαια ταῦτα, addit: Anuo- 

σϑύώης Φιλιππικοῖς.. ubi Vales. locum nostrum laudat. 

Li - 
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β΄. Τὸ τῆς ἐπιβουλῆς" τουτέστι τῆς περιεργείας, ὅ- 
ϑὲεν xal ἐπιβεβουλεῦύσϑαί φησι τὸ περιδιργάσϑαι 1" ἀπὸ 
μεταφορᾶς τῶν καλλωπιξομένων γυναικῶν καὶ ἐπιβου- 
λευουσῶν τῇ τῶν ϑεωμένων αὐτὰς σωφροσύνῃ. y. Ex 
συμφϑάρσεωρ" τὴν ἀρίστην παρὰ τῷ irap. τῶν 5 

ἐδεῶν ἕνωσίν τὲ καὶ σύγχρασιν *5 σύμφϑαρσιν ἐχάλεσεν, 
ἀπὸ μεταφορᾶς. τῶν διαφόρων σιτίων, ἅπερ ἐν τῇ γα- 
ὁτρὶ πρότερον; ἀλλοιοῦταν xol τὴν οἰχείαν μεταβάλλει 
ποιότητα, εἶθ᾽ οὕτως ἕνα χυμὸν xar. ἐπιχράτειαν yev- 
νῶσι ϑρεπτικχὸν τοῦ σώματος καὶ σωτήριον: δ΄. fic ày 10 
τῷ περὶ τῆς περιβολῆς. τὸ 17 παρὰ μὲν yao τὰς 
τῶν χορηγιῶν δαπάνας καὶ τὰ ἑξῆς. & Τὴν τοῦ δια- 

πράξασϑ' αι" εἰπὼν γὰρ τὸ τὴν, ὑπερέϑετο προσϑεῖναε 
τὸ δόξαν. c. Καὶ τὸ πολύπτωτον" πολύπτωτόν '? 
ἐστι μεταβαῖνον ἀπὸ πτώσεως εἰς πτῶσιν" Tj γὰρ μετα- 45. 
βολὴ τῆς φράσεως κάλλος καὶ ἡδονὴν ἐργάξεταε, ὡς 

καὶ ἡ. ἐχ ποικίλων χρωμάτων γραφή. ζ΄. Οὗτοι γάρ" 
οἱ ῥήτορες. 

Κῦλα δὲ κεχαλλωπισμένα φύσει μὲν τὰ μετρίως μαχρότερα εἰ τῇ | 

συγϑήχῃ διεστήκϑι, καὶ τὰ λοιπά, 40 

Ὅ. γε μὲν περὶ ἀτελείας" ἡϑικώτερον 39 γὰρ 
μᾶλλον xol δι᾽ ἐπιμδλείας T& χαὶ χάλλους πεπλεγμένον 
Avivnę τε xci ᾿Ασπάσιος ἀπεφήναντο τὸν πρὸς Aenri- 

viv, τραχύτητος δὲ xol σφοδρότητος ἄμοιρον, διά τὲ τὸ 
'πρὸς ἔνδοξον πρόσωπον ὑπὲρ ἀδόξου τοῦ Κτησίππου ποι- 25 
εἶσθαι τοὺς λόγους, καὶ διὰ τὸ ἐξήχειν αἰτῷ τὸν χρό- 
γον ?? τῆς γραφῆς, ἣν ἐγράψατο πρότερον Βάϑιππος ?* 

456 Ald, Par. περιεργάσϑαι, scr, περιειργάσϑαι. “48 Par. 
χκρᾷσιν. manus serior inscripsit συ). 17: cfr. T. VII. ua. 
18 cfr. T. VII. uy. 19 T. VII. μστ 20 T. VII. excepto 
Ven. τὸν τῆς γραφῆς XQ. 21 Ven. Βάφιππον. cfr. in Lept. 
P. 501. : 
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618. MASIMÜY TOY ΠΑΑΝΟΥΔΟΥ 
"dquwievog πατὴρ τὸν ““επτίνον νόμον" ἔτι μὴν ?? Oii 

τὸ συμφέρειν τῷ δήμῳ τὸν νόμον ἐπὶ τοὺς πλουσίους 
μετάγοντα τὰς λειτουργίας, ὥστε καὶ πρὸς ὀργὴν ἔτρε- 
ψεν ἂν τὸν ?? ἀκροατὴν, εἰ πρὸς καταφὺρὰν ἐχώρησεν 

δ ὁ ῥήτωρ τοῦ τὰ λυσιτελοῦντα νομοϑετοῦντος" εὐϑέως 

γοῦν ἐχ προοιμίων διὰ τῶν ἐξ ἐπιπλοχὴς βραχείας σπτε- 
πλεγμένων χώλων τὴν περὶ. τοῦ δικαίου τέϑειχεν avri- 

ϑεσιν, καϑ' ἣν σαϑρότερος ἣν ὃ τοῦ ?* “Ζεπτίνου νό- 

μος' τῷ γὰρ συμφέροντε μᾶλλον ἔῤῥωτο" ἰσχυρὰν δὲ 
40 αὐτὴν δῆϑεν ἐπιδεῖξαι βουλόμενος ἐπήνεγχεν ὡς εἰδὼς 

ἀχριβῶς, καὶ τούτῳ πλείστῳ γρήσεται τῷ λόγῳ᾽' καί- 
τοι ?* δῆλον. ὅτι τοῖς σαϑιροτέροις in ἐλάχιστον οὗ 
ῥήτορες χρῶνται. β΄. Καὶ μέτρου γε τοῦ οἰκείου" 
dv ταῖς ἄλλαιρ ἰδέαις περὶ τῶν φἰκείων ἑκάστῃ ποδῶν 

15 εἰρηχὼρ ἐνταῦϑα οὐ λέγει, τίνες εἰσὶν οἱ τοῦ κάλλους" 
ov γάρ εἰσιν ἴδιος τοῦ κάλλους, ἀλλ᾽ εἰ, μὲν σεμνότητα 

τυχὸν ἐργαξόμεϑα, δεῖ δὲ ἡμῖν χαὶ κάλλους, τοὺς τῇ 

σεμνότητι οἰχείους πόδας ποιήσοιιεν" εἰ δὲ ἀφέλειαν σὺν 

κάλλει, τοὺς τῆς ἀφελείας" χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως" 

20 /.. Μέτρου πλησίον'᾽ δυνατὸν 35 γὰρ καὶ πεζὸν λό- 

γον μεϑόδῳ τινὶ τῷ δοχεῖν ἔμμετρον elvat καὶ πάλιν ἔμ- 
μέτρον τῇ διακοπῇ τῶν νοημάτων τῷ φαινομένῳ ποιῆ- 

σαν πεζόν" οἷον 0 ἐγὼ ^? λέγω ἐπὶ τῶν ἐμμέτρων που- 
ημάτων, ὅταν μὴ ἀποδοϑῇ τὸ μέτρον τῇ ἑξαμετρίᾳ, συν- 

25 ἀρπάξεται τῷ δοκεῖν ἐκ τῆς διαχοπῆς ὃ ποιητιχὸς Qv- 
.Üuóg, ὡς ἔχει τό" 53 

Φεῦγε μάλ᾽ εἴ. τοι 39 ϑυμὸς ἐπέσσνται, οὐδέ σ᾽ ἔγωγε 

21 ἔτι μὴν — τὸν νόμον Mon. om, 23 Ald, αὐτόν, T. VII. 
ἂν τόν, 24 τοῦ T. VII. om. 25 Ald. xai τό. Par, xai τοι. 

T. VIL. καίτοι. tum. Ald. Par. Mon, δηλονότοι, Par. 2977. Ven. 
δῆλον ὅτ. 26 T.VII. να. — νη. 27 ἐγὼ T. VII. om. 

298 Il, a, 173, 29 Ald, τι. "Par, τοι. Mon, ἤτοι. 

| 
| 
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Jiagouat 39 εἵνεκ᾽ épiio.3T μένειν, παρ᾽ ἔμοιγε καὶ ἄλλοι 

Οἵ χε us 33 τιμήσουσι, μάλιστα δὲ μητίετα Ζεύς, 

xai “μέχρι μὲν τούτου τοῦ ἔπους ovx ἐμφαίνεται τὸ μέ- 
τρον, ὑπερέβη γὰρ τὰ μέτρα τοὺς πόδας" σκόπει δὲ τοῦ 

λοιποῦ, πῶς διὰ τὴν ἰσομοιρίαν τῶν χώλὼν ὁ ποιητιχὸς καὶ 

ἔῤῥωτο ᾿ῥυϑμός" 

᾿ Ἔχϑιστος δὲ μοι ἐσσὶ διοτρεφέων' βασιλήων". 

Αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τὸ φίλη πόλεμοί τε μάχη τε. 

ἀλλ᾽ ὡς ἐμποδίζει τῷ ἐμμέτρῳ λόγῳ τὰ xo μὴ κατὰ 

'τὸν προειρημένον λαμβανόμενα λόγον, τὸν αὑτὸν τρό- 0. 

πον xci τὸν πεζὸν δείχγυσι δοχεῖν ?? ἔμμετρον ὁ᾽ πλε- 

᾿ονασμὸς τῶν ποδῶν, καὶ μάλιστα, ὕταν τοῖς ἀνόμασι 403 
συναρπασϑὴ τὰ 54 χῶλα' τοῦτο δὲ πολὺ ?5 παρὰ τῷ 
᾿Ισοχράτει" μέλειν 56 γὰρ διαφερόντως αὐτῷ τοῦ χαλ- 

δ λους. "7 ἮΝ mE | | . 45 

ςο 

hj 

——M yam — — 

Διὰ πλειόνων δὲ μέλλων ἀκριβολογεῖσθαι nsQl τούτων mapurtoUuas 
- μηδένα δυσχερᾶναι τῇ Aenvoloylg , xal τὰ λοιπά. 

ἀν. Οἰκείως ἔχοιεν" δεῖ γὰρ 58 ἐν τῇ τοιαύτῃ 
συνθήχῃ ?? τοὺς ἰσοχρόνους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 45 πλεονά- 
Lev πόδας; οἷον σπονδείους 'xal δαχτύλους καὶ ἀναπαί- 20 

J στους, ̂* καὶ ἔτι ἰάμβους τὸ xal τροχαίους καὶ yopeiovg* 

30 Ald. et Par. λίσσομ, δ581 Ald. ἕνεκ᾽ ἐμοῖος. 582 Ald. 

καὶ με. 55 T.VII. τῷ δοκεῖν, 34 T. VIL καὶ τάς, 585 πολὺ 

Mon. om. 36 Ald. Par. 2977. μέλλει Mon. μεγάλα. 517 ΄ 

Addo T. VIL »β. Σημείωσαι, ὅτι. κακία ἐστὶ τὸ μέτρον d» πεζῷ ᾿ 

λόγῳ, ἀρετὴ δὲ μάλιστα ἐν κάλλει τὸ ἐγγίξειν μέτρῳ τὴν φράσιν, 

38 T. VIL. »y. — 89 συνθήκῃ Mon. om. 40 Mon. ἐπὶ πολύ. 
Par. 2977. ἐπὶ τὸ πλεῖστον. Sch. min. dvayegáüvas τῇ λεπτο- 

λογίᾳ" προδιόρϑωσις τὸ σχῆμα. Μὴ ἀναρμοστοῦντες" ἴδιον 

γὰρ τραχύτητος τὸ ἀνάρμοστον καὶ ἀνακόλουϑον" τῶν ποδῶν. Τὰς 

μεκρὰς" τὰς βραχείας. 41 καὶ ἀναπαίστους T. VII. et Sic. 

om. ita legens: δακτύλους, ἰάμβους τε καὶ τροχαίους, ᾿ οὗτοι γὰρ 
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| ἀνάρμοστον δὲ οἱ ἐναντίως ἔχοντες, σπονδείῳ πυῤῥίχιος, 
μολοττῷ χορεῖοφ᾽ εἰ τοίνυν διὰ τῶν ἀναρμόστων ἡ σύν- 

θέσις γίνοιτο, 4: τραχύνει τὸν Aoyov* διὸ 45 χαὶ ἀνω- 
τέρω τὸ ἰωνικὸν ὡς ἐχλυτώτερον ἐξέβαλε τοῦ σεμνοῦ λό- 

5 γου" ἐχ γὰρ ποδῶν ἀναρμόστων 44 ἀλλήλοις οἱ ἰωνιχοὶ 
σύγχεινται, τρία ^* οὖν δεῖ ταῦτα ἔγειν τὸν τοῦ κάλλους 
ῥυϑμὸν, λειότητα φωνηέντων, 5 ἀλλὰ μὴ σύγχρουδιν" 
πόδας συγγενεῖς ^7 ἀλλήλοις, μέρη λόγου μὴ igocUAAa- 
βα, μηδὲ. ἰσόχρονα, ̂* μηδὲ ἰσότονα" τοῦτο" 45 γάρ φησι 

10 χαὶ Διονύσιος, 55 ὅτι 'δεῖ μιγνύειν. βραχέσι μαχρὰ καὶ 
πολυσυλλ άβοις 5* ὀλιγοσύλλαβα, τοῦτο γὰρ ἡδέως 5? δια- 
τίϑησι τὴν ἀχοήν. β΄. Οὐχ"" αἱ βεβηκυΐαι" βεβη- 
κυίας 51: λέγει τὰς εἰς πόδα 5" τέλειον χαταληγούσας, 

δμύχρονοι. ávaQp. 42 T. VII. οἱ Sic. γένοιτο. 43 T. VII. 
et Sic. διόπερ. 44 Mon. εὐαρμόστων. Ald, et Par, addunt καὶ 
συγγενῶν, quod ejeci cum T, VII. et'Sic. — Post σύγκεινται 
Par. 3977. addit:"Ive ὦσιν oi πόδες συγγενεῖς ἀλλήλοις, ὡς ὃ ἴαμβος 

καὶ Q τροχαῖος, τρίγρονος γὰρ ἑκάτερος, καὶ ὅτι βραχὺς, καὶ ὃ δάκτυλος 
πάλιν καὶ ἀγάπαιστος καὶ οἱ ὅμοιοι. — Sequitur in T, VII. »ó. et 

- apud Sicel.: Οἰκείως ἔχοιεν, τουτέστι συγγενεῖς ὦσιν, οἷον ὥσπερ ὃ 

σπονδεῖος συγγενής ἐστι δακτύλῳ, € ὃ δάκτυλος ἀναπαίστῳ, ὥς φασιν 

oi uergixol. 48 T. VIL »& Sic.: Τρία [Sie. τρία om.] ἔχειν 
δεῖ, φησὶν, τὸν τοὺ κάλλους. 46 Sic. φωνῆς. 47 Mon. συγ- 

'γενές ἐστι δαχτύλῳ τῷ ἀναπαίστῳ ἀλλήλους μέρει β. 48 T. VII. 

. ἐσότονα, μηδὲ ἰσόχρονα. 49 T. VII. »c. Bic. Αὕτη ἢ ποικέλη. 

[Sicel. αὕτη γὰρ μάλιστα ἐπιμελής re, αὕτη ἢ ποικ.} τοῦτο δὲ καὶ 

“ιονυσίῳ ἐν τῷ περὶ συνθέσεως ὀνομάτων εἴρηται, ὅτι δεῖ μίξει χρῆ-- 

σϑαι μιγνύοντα βράχέσι u. 50 de comp. p. 188. Schaef. 54 

T. VII. ὀλιγοσυλλάβοις πολυσύλλαβα.“ 52 Maon. ἰδίως. 53 Prae- 

cedit in T. VII. »£. et apud Sic.: Τουτέστιν αἷ tic κῶλον πληροῦν 

τὴν διάνοιαν ἀπαρτίζονσαι, καὶ λέξιν. μακροτέραν τὸ καὶ μαχροκατά-- 

ληχτον,. ὡς ἔχεῖνο, ὥστ᾽ ἐξ ἁπάντων ῥᾳδίαν τὴν τοῦ συμφέροντος 

αἵρεσιμ γενέσθαι. [Bic, γνῶσιν γεν, καὶ ai,] δ4 Sic, psp. δὲ, 

B5 Ald, πύδας, 
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μὴ περιττευούσης ἑτέρας συλλαβῆς μετὰ τὸν πόδα" 55 
ἢ τὰς εἰς κῶλον πληροῦν τὴν διάνοιαν ἀπαρτιζομένας, 
καὶ λέξει ἐπιμήχει T& καὶ μαχροχαταλήχτῳ, ὡς τὸ λει- 
τουργίας. y. Τό γε μὴν ἐπιφερόμενον" eig γὰρ᾽ 
δισύλλαβον λέξιν χατέληξε τὸ 57 λόγῳ. O. Eaco'5*5 
τὸ ἐάσω, Ἑρμόγενες, οὐ βραχείᾳ παραλήγεται , ἀλλὰ μα- 

χρᾷ συλλαβῇ, καὶ εἰ βούλει, τοὺς γραμματικοὺς ἐρώτα. 

ἐ. Καὶ χρήσι μοί γε" οἱ ἀνηρτημένοι 5 καὶ μικροὶ καὶ 
-δὐξιδεῖς xol μὴ τελέως περατοῦντες τὴν διάγοιαν ῥυϑμοὶ, 

βραχεῖαν δέ τινα διανάπαυσιν.55 ποιούμενοι τῆς ἐννοίας, 
διὰ μαχροτέρων τε κώλων ἐξαγόμενοι καὶ λέξεων βραχύ- 
τέρων καὶ εἰς βραχεῖαν συλλαβὴν λήγοντες ἤ παραλή- 
γοντες οἰκεῖοί εἰσι τῷ περικαλλεῖ λόγῳ, ὥσπερ οἱ διὰ 
πάντων ἐναντιούμενοι τούτοις τῷ μεγαλοπρεπεῖ καὶ ἀξίω- 
μα ἔγοντι᾽ λόγῳ προσήκουσιν. $* s. ̓Επεὶ τοῦ χάριν" 15 
ἐντεῦϑεν δείχνυται, '"Epuóysveg, ὅτι πᾶνϑ᾽ ὅσα λέγεις 

περὶ ποδῶν, ἀπίϑανα λέγεις" καὶ γοῦν ἐπειδήπερ αὑτὸς 

ἐρωτᾷς, τοῦ χάριν οὐκ εἶπον ὡμολόγησα συνειπεῖν, ἀλλ᾽ 

[2] 

56 T. VII. Sic. pergunt: ἀπηρτίσϑη yàg 3j ἀνάπαυσις εἰς ua- 

κρὸν λόγου μέρος" τετρασύλλαβος γὰρ ἢ λέξις τὸ λειτουργείας. 

᾿ [Mon. πόδα τέλειον — --- ἀνάπαυσις εἷς μαχρὸν om.) Sch. min, 

πλείστῳ χρήσεται" κατέληξε τῷ λόγῳ, ὃ γὰρ λύγος μέρος λό- 

yov ἐστὶ δισύλλαβον. Βραχύτερόν τι" ἴδιον γὰρ τραχύτητος τὸ 

ἀνάρμοστον- καὶ ἀνοίκειον τῶν ποδῶν. Αἵρεσιν γενέσθαι" τὼ 

γὰρ γενέσθαι καὶ τρισύλλαβον, καὶ μαχρὰς ἔχει δύό.. .dsitovg-- 

γίας" ἵνα ἔχῃ μακρὰς πολλὰς εἰς τὸ τέλος, ὡς ἐνταῦϑα τὰς λει- 

τουργίας, καὶ ὃ ϑεολύγος, λύσων μὲν πάντα σύνδεσμον ἀδικίας τὸ 
ἃς. 57 Par. 16. 58 Par. 2977. ἐάσω. ἰδοὺ κατέληξεν εἰρ 

τὴν go αυλλαβήν᾽ ἔστι δὲ 10 α βραχὺ κατὰ τὸν τεχνικὸν, ἢ μᾶλλον 

εἰπεῖν roU a κώλου τὸ τέλος μακρὰν μὲν τὴν λήγουσαν ἔχει, βρα- 

χεῖαν. δὲ τὴν παραλήγουσαν, φημὶ τὸ τὴν δωρεάν. ο 59 T. VII. & 

60 Ald. Par. δι᾽ ἀνάπαυσιν. T, VIL. διανάπ. 61 Par. 2977. 

πρέπουσιν». - 2 
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ὡμολόγησα συνερεῖν, ἐγώ σοι λέγω, ὡς εἴπερ εἶπεν, ὧμο- 

λόγησα συνειπεῖν, 9? σολοικισμὸν πάντως ἐποίει" χαὶ γὰρ 
τὰ ῥήματα ταῦτα τὸ ἐλπίξω δηλαδὴ καὶ προσδοχῶ καὶ 
μέλλω καὶ ὄμνυμι "καὶ ἀπειλὼ xoi ὑπισχνοῦμαι καὶ ὁμο- 

&àoyco χαὶ ἐγγνῶμαι xoi ὅσα ἁπλῶς τὸ ὑπισχνοῦμαι καὶ. 

ἐλπίζω σημαίνουσιν, ἀπαρεμφάτῳ ἀεὶ συντασσόκενα, OU- 
δέποτε ἀορίστου ἁπαρεμφάτῳ συντάσσονται, ἀλλ᾽ ἤτοι 

ἐνεστῶτος ἢ μέλλοντος πρώτου ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον" εἶ 
τοίνυν ' εἶπεν 0. Δημοσϑένης, ὡμολόγησα 9? συνειπεῖν, 

40 ἐπειδὴ τὸ ὡμολόγησα τὸ ὑπεσχέϑην σημαίνει, σολοι- 
κισμὸν πάντως ἐποίει, τὸ γὰρ εἰπεῖν ἀορίστου ἐστί" xa- 
λῶς οὖν εἰπε συνερεῖν, ἐπειδὴ τὸ ἐρεῖν μέλλοντος πρώτου 

ἐστί. C. Τοῦ ἐπιϑέτον χάλλους᾽ τουτέστι τοῦ χομ- 
μωτιχοῦ" ἐπίϑετον γὰρ κάλλος τὸ ἐξ ἐπιτριμμάτων φα- 

48 μέν. 7 Ὁ δὲ λεγόμενος ὡραΐοφρ' πολλὰ $^ γὰρ 
σημαινόμενα τοῦ χαλλοὺς" τὸ μὲν ye ἐστιν ἀληϑινὸν, 

0 ix τῆς μίξεως γίνεται πασῶν τῶν ἰδεῶν,.55" τὸ δὲ φαι- 
γόμενον, Ὁ ἐκ τῆς συνθήχης xol τῆς περὶ τὴν λέξιν ἐπι- 

μελείας, τὸ δὲ ὡραῖον, ὃ ix τῆς ἐννοίας τῆς ἀνειμένης 
40 γίνεται" 65. Ὁ μᾶλλον ἐν γλυχύτητί ἐστι καὶ ἀφελείᾳ" 

xoi τοῦτο “7. ἐν τῷ περὶ ἐκείνων λόγῳ φανεῖται. σα- 
φέστερον. 

62 Sch. min. ἄλλον γὰρ ῥυϑμὸν ποιεῖ τὸ συνερεῖν , xal ἄλλον 
τὸ συνειπεῖν. Βεβηκότος ῥυθμοῦ" ῥυϑμὸς τὸ κεκαλλωπισμέ.- 
γον. — v. 7. Ald. συντάσσοται. [sic.) 65 ὡμολόγησα Ald, om., 
recepi ex Par. 64 'T. VII. of. et Sicel. 65 πασὼν τᾶν 
ἰδεῶν Sicel. om. 66 Mon.yroumc. 67 Ald. et Par. τούτῳ. 
T. VIL. Sic. rovro. | 
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Περὶ γορ; ὁτητος. 

Χαλὸς μὲν οὖν ἅμα ὕγκῳ καὶ ἀξιώματι λόγος καὶ ἔτι σαφὴς ὅπως 

χίνεται" καὶ τὰ λοιπά. 

&. Περὶ δὲ ἀξύτητας" ἡ ὀξύτης ἡ αὐτή ἐστι τῇ δ 
δριμύτητι. β΄. AX ἥγε λέξις" ἡ μὲν γὰρ διὰ βρα- 
χέων συμβαλλεται τῇ γοργότητί, οἷον λόγος" ἡ δὲ διὰ 404 

μαχρῶν ἐναντιοῦται, οἷον Πηλεύς. y« Διὰ τοῦ τμη τι- 

χοῦ" τμητικόν. φησι τύπον ? τὸν διὰ τῆς ? βραχύτητος 
τῶν κώλων xal τῶν ταχειῶν ἐγνγοιῶν τέμνειν δοκοῦντα 10 
τὸν λόγον xci tig μικρὰ 4 διαιρεῖν" τὸ γάρ τοι * τεμνό- 
μενον πρόδηλον ὡς τῆς οἰχείας ὁλότητος ἀφαιρεῖταί τι * 

δ. ᾿4λλὰ τὸ τοῦ Κεφάλου" τὸ χωρίον 7 τοῦτο με- 
ϑάδευται μὲν γοργῶς διὰ τὸ βραχείας * τὰς ἀπαντὴήσεις 

ἔχειν" σχῆμα δὲ ἐπιδέχεται τὸ χατὰ συνδρομὴν ἤτοι 95 15 

συγχώρησιν, διότι συγχωρεῖ τῷ λόγω τῶν ἐναντιουμένων 
εὐθὺς iv ἀρχῆ". δυνατὸν γὰρ ἦν xal μεϑοδεύσαντα γορ- 
γῶς μὴ χρήσασϑαι τῷ κατὰ συνδρομὴν, ἀλλὰ δι᾿ ἐναν- 
πιώσεως ἀπαντῆσαι" οἷον μὰ Δία," ὃ γὰρ ᾿Δριστοφῶν. ἡ- 

μῖν Io χρειττόνων ὑπάρχει παράδειγμα πολιτευματων" 30 

ἱστέον ** γὰρ ἐς ᾿ἀριστοφῶν μὲν χκατηγορηϑεὶς ἑβδομη- 

1 Titulum recepi ex Par. In Ald. περὲ γοργότητος" τόμος B. 
4 T. VII. c. — Par. 2977. τόπον. 5 τῆς Ald. om., est in Par. 

et T. VII. 4 Mon. μακράν, 5 Ald. 1s. T. VII. τοι. 6 

τὸ T. VII. om. Id, add.: εἰ δὲ τὸ κῶλον ἑκκαίδεκα μετρεῖσϑαι συλ»- 
λαβαῖς ἔφαμεν, πρόδηλον , ὡς τὰ τούτου τραχύτερα τέτμηξαν καὶ 
καϑόλον τὰ κομματικὰ κἀὶ ἀσύνδετα. . 7 T. VIL. ἡ 8 Ven. 
Ven. fg. εἶναι xai τραχείας τὰς ἀπε — 9 Ald, εἴτι. Par. T. VII. 
ἤτοι. 410 Par. 2977. ὑμῖν. — 11 Par. 29717. σημείωσαι, ὅτι ὅ 
"p. κατηγορ. 
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xoyrexXug ἀπέφυγε τὰς '! κατηγορίας, ὃ δὲ Κέφαλος sto- 

λιτευόμενος οὐδέποτε κατηγορήϑη. 3 ἐ. Ἐν τῷ περὶ 

δεινότητος" xai **5 μὴν ἐχεῖσε ἐλϑὼν “ρμογένης οὐ- 
'δὲν εἴρηκε" τὸ δὲ καχοδαιμονοῦσιν ἀντὶ τοῦ ἀχάριστοΐ 
δ εἰσιν. c. Kal μέϑοδοι"» ἐπειδὴ προεῖπε μίαν εἶναι 16 

μέϑοδον, προσέϑηχε δὲ τὴν ἀποστροφὴν, διὰ τοῦτο εἷ- 

πεν, ἢ xol μέϑοδοι᾽ 17 ζ. Συμπλοκαέ" συμπλεχτικὰς 
γὰρ σύνδεσμος xat' ἐξαίρετον ὃ xol. iu Εἰ δὲ πολ- 
λαΐ" τὰ τοιαῦτα 18 χωρία δοχοῦσι μὲν ἔμφασιν ἔγειν τοῦ. 

40 τιητικοῦ λύγου τῷ ταχέως ἀφ᾽ ἑκάστου τῶν πραγμά- 

των ἀπαλλάττεσϑαι τὸν ῥήτορα" γοργότητος δὲ μετέχου- 

σι τῷ τὰ πλείονα τῶν χώλων χοαμωτικώτερα *? εἶναι, πε- 
φιβολῆς δὲ γέμουσι τῷ τε ἐφέλκεσθαι πολλὰ νοήματα 

καὶ διὰ “μερισμῶν ἐξετάζεσϑαι διὰ μαχροῦ τε τὴν ὁ ἀπό- 
ΜΝ 

15 δοσιν ?? ὄχεῖν "iis ἐρωτήσεως. 

Σχήματα μὲν γοργότητος ταῦτα" καὶ τὰ λοιπά. 

Τὰ κατὰ συστροφὴν, τουτέστι περιοδικῶς. β΄. ὃ 
γὰρ Μεσσήνην" ?? πολλὰ μὲν πράγματα ἔχει ἐνταῦϑα, 
συνεσφιγμένα 02 καὶ σύντομα" ὡς μὴ δοκεῖν εἶναι πολλά. 

80γ. γένη γὰρ εἴδεσιν" ἐνταῦϑα ?* γένος μὲν ἡ ἀδι- 

κία, εἴδη. δὲ ταύτης ἡ παρασπόνδησις καὶ 25 ἡ λύσις 
τῆς εἰρήνης" xei ὅλον μὲν ἡ Εὔβοια, μέρη δὲ ὁ “ρεὸς, 
ὃ Πορϑμὸς, xal ἀόῤιστον μὲν oi ᾿Ῥλληνίδες πόλεις, ὡρι-- 

- 42. Par, 2977 τῆς. 43 Par. 2977. add.: ταῦτα δὲ yogyó- 

τητός εἶσι παραδείγματα. "Sch. min, μηδεμίαν γραφὴν φυγεῖν" τὸ 
μηδέποτε κατηγορηϑῆναι. 14 Sch. min, ἐκεῖσε γὰρ ἐλϑ., *Egnó- 
γενες, οὐδὲν εἴρηχας, ὥσπερ ἐπιλεληημένο. ἠ[15 Par. ἢ καί. — 

T. VIL. i et sch. min. 16 Mon, τὴν αὐτὴν μέθοδον. 8464. 
usque ad μέϑοδοι id. om. 17 Par. 2977. μέϑοδον. 48 T. 
VEU. «0. 19 T. VII. κομματικώτερα. 20 T.VII. ἀνταπόδο- 
σι». 21 Ald. et Par, Μμεσήνην. Phil IT. p. 69: 22 T. VII, 

(0. fine, — Pro cor, p. 248. . 23 xoi Ven. om. 
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σμένον δὲ Βυζάντιον, ᾿Ωρεὸς , Ἐρετρία" ἔστι δὲ κ καὶ ἄλλα. 

περιβλητικὰ v, αὐτῷ, 34 οἱ δύο μερισμοὶ, xol ἡ διὰ μα- 

χροῦ ἀπόδοσιςι ὃ. Καὶ - σπουδαῖα vouitov' 25 διὰ 

γὰρ τοῦ xoi καὶ "5 χαὶ συνδέσμου ἔτεμεν ἀμφότερα. 
& Καὶ πρὸς ὅντινα" τουτέστι πρὸς ὑπερέχοντα πρό- 5 
gena ἢ ἴσα ἢ κχαταδεέστερα, ἔνδοξα rs ἢ ἄδοξα ἢ ἂἀμ- 
φἰδοξα᾽ τὸ δὲ πῶς, διὰ ποίων ἐπιχειρημάτων τὰς xara- 

ὀχευὰς ἐργαστέον. c. Μέδις μὲν γαρ᾽ βραχεῖαν λέ-, 
Ey» φησὶ "7 τὴν ἐξ ὀλίγων συλλαβῶν συνεστῶσαν ἢ τὴν 
διὰ βραχέων φωνηέντων, ὃ xal μᾶλλον" οἰκειότατος 55 10 

γὰρ ὁ πυῤάῥίχιος τῇ γοργότητι. C. Τοιαά δε 1) τοιά δε 35. 
τουτέστι καὶ δισύλλαβος καὶ τρισύλλαβος λέξις 35 γοργό-" 
τητος ἂν γένοιτο, πλὴν 33 αἱ βραχύτεραι, ἐπιτηδειότεραι- 
ἡ. Ἔνϑεη ἐπείγεσθαι" οἷον 55. παρ᾽ Πὺριπίδῃ ν΄ 
"Ορέστῃ | 45, 

. Θᾶττον 1, μ' ἐχρῆν προβαίνων 33 ἱκόμην δι ἄστεος. 
"Eni σὲ φύγγονόν τα τὴν σὴν ὡς ϑανοῦντας 34 αὐτίκα. 

τροχαϊχὸν γάρ ἐστι τετράμετρον καταληκτιχὸν. 5 — 9, , 
Καὶ παρὰ τῷ Μέναάνδρῳ᾽ 35 ἐν γεωργῷ" "7 

᾿Εμβεβρόντησαι γελοῖον, ὃς κύρης ἐλευϑέρας 40 

24 Ald. ἑαντῷ. Par. ἐν αὐτῷ: 835 Phil IV. init. 26 
xal xai in Par. erasa sunt, 27 T. VIL ες. et Sicel, φησὶ om. 
28 Par. Mon. οἰχειότητος. 29 Schol. hoc est etiam in Codd. . 
Parr. voluminis VII. abest ἃ Mon. 30 Ald. λέξεις, . 81 
Ald. πελήν. 32 T.VII. (s. et Sicel. — Eur. Or. 719. et 721. 
Pors, 55 Siceliotae cod. Vind. προβαίνειν, tum Ald. ἡκόμην. 
Par. T. VII. Sic. ἱκόμην. — 34 Eur. xrevoUrtag. 35 T. VII. Sic. 
add.: καὶ παρὰ "dorilozo ἐν τετραμέτροις. Τλαῖ χ᾽ ὅρα κιτιλι — 56 
Ven. et Mon. haec om. — Sic. σημείωσαι δὲ καὶ τὸ τοῦ Μενάν- 
ὅρου. 37 p..356. ed. Mein, Quod Grotius versus apud Scbol. 
confuse extare dicit, id ita intelligendum, versus non distin- . 
clos esse. 
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, Jig ἔρωδ᾽ 39 fae» σιωπᾷς καὶ 39 μάτην ποιουμένους 

Περιορᾷς γάμους σεαυτῷ" 49 . 

ἰ. ὁ δὲ 4 og ox og ^i 
. TÀavy ὅρα, βαϑὺς yàp ἤδη κύμασιν ταράσσεται, 

5 : ᾿ Περὶ ἤϑους. 

* 
Σαφὴς μὲν δὴ καὶ | ἀξιωματικὸς καὶ ἔτε αὖ καλός τὸ καὶ γοργὸς 

ὅπως γίνεται λόγος, καὶ τὰ λοιπά. 

ἭἝποιτο δ᾽  v' τὸ ἦϑος * γενικόν ἐστιν ὄνομα ? 
κατὰ διαφόρων κατηγορούμενον᾽ ἤϑος μὲν γὰρ λέγεται 

40 χαὶ τὸ τοῖς ὑποχειμένοις προσώποις ἁρμόττον, καὶ τοῦ- 
το πάλιν; περὶ οὗ νῦν διδάσχει, ὅτι ἰδέα ἐστὶ γινομένη 
ἐξ ἐπιεικείας καὶ ἀφελείας .καὶ τοῦ ἀληθοῦς καὶ ἐνδια- 

ϑέτου xoi βαρύτητος " εἰ δὲ καὶ ἐν τῇ ἀπαριϑμήσει τῶν 
ἰδεῶν ἰδίᾳ xoi καϑ' ἑαυτὴν ἔταξε τὴν ἀλήϑειαν, ἐνταῦ- 

405 ϑα δὲ ὑπὸ τὸ ἦϑος αὐτὴν ἀνάγει, ϑαυμαζέτω μηδείς" 

ἐκεῖ μὲν γὰρ τῇ συνηϑείᾳ τῶν πολλῶν ἠχολούϑησεν, ἐν- 
ταῦϑα δὲ τὴν ἀχριβεστέραν διδασχαλίαν παρέδωχε. τὸ 
μέντοι. ἐγκαταμιγνύμενον πανταχοῦ ἤϑος τριγῶς φασι 
γίνεσϑαε," ἢ γὰρ μειοῦμεν τὸ ὑποχείμενον πρᾶγμα καὶ 

20 ποιοῦμεν τὴν ἐπιείχειαν, ὡς ὅταν τὴν γορηγίαν μανίαν 

ὀνομάσωμεν, καϑὰ καὶ ὁ Δημοσθένης, , μανία γὰρ," 
φησὶ, „rò ὑπὲρ δύναμίν τι ποιεῖν.“ ἡ " ἐξισοῦμεν τοῖς 
εὑτελέσε πράγμασι ὁ τοὺς λόγους, καὶ ποιοῦμεν ἀφέλειαν, 
ὡς πολλὰ τῶν Jdvaxgéovrog xoi Θεοκρίτου ἐν βουκολι- 

38 Par. 2916. 2977, ἔρωτα. Sic. ἕῳϑ᾽, 89 Sic. ὡς μάτην 
ποϑουμένης omissis sqq. 40 T. VII. Sic. add.: τετράμετρον κατα- 

ληχτιχόν. — 41 Fr. XIII. ed. Gaisf. κύμασιν. Ald, T. VII. κύμασι. 

4 T. VII. 8. usque ad xai βαρύτητος. . 2 ὄνομα Mon. om. 

— tum T. VII. κατὴγ. κατὰ διαφόρων. 3 T. Vil. a. 4 in 

Mid. p.556. 5 Sequitur in T. VII. ἢ δπερβάλλομεν (Par. 2977. 

ὑπερβαλλωμεν)] --- — xal 9:0, 6 T. VII. πράγμασιν ἐξισοῦμεν x. , 
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λοῖς" ? ἢ ὑπερβάλλομεν καὶ ποιοῦμεν τὸ ἐνδιάϑετον ἀλη- 
ϑὲς, ὡς ἔχει τὸ,, νδροτίων 0 yn καὶ ϑεοί"“ 8 ἐξ αὐτῶν 

δὲ τούτων ? γίνεται ἢ τε yAvxitug καὶ ἡ βαρύτης" ἐπί 

τασιν γὰρ δεχομένη 1? ἡ μὲν ἀφέλεια ποιεῖ τὴν γλυχύ- 
τητα, ἡ !* δ᾽ αὖ ἐπιείκεια xol ἡ ἀφέλεια τὴν. βαρύτη- 5 
τα" αὕτη γὰρ μόνη οὐχ ἔχει ἰδίαν ὑπόστασιν διὸ οὐδὲ 13 

ἀναπληροῖ τὸηϑος. β΄. “έγω γὰρ ϑος" βούλεται 13 
ὁ Ἑρμογένης διαφορὰν ἤϑους εἶναι" τὸ μὲν yàp  1)906, 
περὶ οὗ νῦν διδάσχεε, ἰδέα ἐστὶν, ὥσπερ σαφήνεια us- 

τὰ τῆς τῶν ἄλλων ἰδεῶν συμπλοκῆς λόγον ἀποτελεῖν .Óv- 10 

γαμένη" 15: ἕτερον δέ ἐστιν ἦϑος τὸ ἁρμόττον τῷ ὑπο- 
κειμένῳ προσώπῳ., 0 δι' ὅλου τοῦ λόγου δεῖ τηρεῖν" ὡς 

ἐν ταῖς ἡϑοποιΐαις xci ταῖς Θουχυδίδου - δημηγορίαις χαὶ 

τοῖς Μενάνδρου δράμασιν 15 ἔγγωμεν. 16 γ΄, ᾿4λη- 

ϑὲς καὶ ἐνδιάϑετον" ἠϑιχὸν 17 γὰρ τὸ δοχεῖν 15 
τινα ἀληϑεύειν, ὃ ἐστιν ἐν ἰδιωτικοῖς λόγοις" ἐνδιάϑετον 

δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ τὸ μὲν τοῦ λόγου ἐστὶν ἐνδιάϑετον, τὸ 

4 

7 Ald. βουκολικοῖς. 8 In Androt. p. 618. 9 Ald. rov- 

τω. 10 Mon. λεγομένη. tum T. VII. 5j ἀφέλ. ποιεῖται. 11 

T. VIL. xai πάλιν αὖ ἢ £x. τὴν βαρύτητα, ἤτοι καὶ jj ἀφ. 12 
T. VIL οὔτε. Par. 2977. διὸ om, — 45 T. VIL e. 14 Ald. 
δυναμένους. 15 Mon. γράμμασιν. 16 Post ἔγνωμεν 
Par. 2977. add.: τὸ αὐτὸ λέγει, ὅτι δι᾽ ὅλον τοῦ λόγου, ἵνα 
πως ἐμφαΐνῃς τὸ ἦϑος τὸ σὸν 5 τῶν προσώπων. Sch. min, Tov- 
zo λέγδε ὅτι τὸ ἦϑος ἑαυτοῦ ὃ ῥήτωρ ἐχφαίνεε ἐν τῷ λόγῳ, ἢ τὸ 
τῶν" μιμουμένων προσώπων. Σώματος χρῶμα" τὸ γὰρ εἶναί τι- 
»α εἴτε λευκὸν, εἴτε μέλαν δι᾽ ὕλόν τοῦ σώματος χωρεῖ. 'Eyxata- 

. 

μίγνυσϑαι" τὸ 990g δηλαδὴ τῶν προσώπων ὑφείλει ἐγκαταμίγνυ- 
σϑαι τῷ λόγῳ, Πανταχοῦ. ὡς ἔχει τό" σὺ δὲ ὅμοιος αὐτοῖς, Α4ἰ- 
σχίνη, ὃ δὲ ἀδελφὸς ὃ occ. ᾿Ιδίως ὀνομασϑεῖσιν᾽ οἷον γεωρ- . 
yo, Myyot, Τοῦτο δὲ" ἣ iia, τὸ ἦϑος. Τὰ εἴδη αὑτοῦ" 

ἐπιείχξιαν καὶ τὰς λοιπὰς ἰδέας. ibid. ἐπιείκεια, ἀφέλεια, ἐγδιά- 

Sero, βαρύτης. Ὅλου ποτὲ λόγον" σφοδρότητος, λαμπρότητος 

exurc καὶ περιβολῆς. 17 T. VII. 4. 
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δὲ ngogopixov* ἡϑιχὸν οὖν, "φησὶν, ἐστὶ τὸ δοχεῖν τἀλη- 
ϑὴ φρονεῖν" καὶ οὕτω διαχεῖσϑαι τῇ ψυχῇ 18 ὡς σπου- 
δαζειν aj] λέγειν. δ΄. .4λλὰ δεῖ αὐτῇ" αἱ γὰρ 19 

—— ἐπιεικεῖς ἔννοιαι μετὰ εἰρωνείας ?? ἐξενεχϑεῖσαι βαρυτη- 
δ τα ποιοῦσιν ἐν λόγῳ" μεμιγμένου καὶ τοῦ ἐνδιαϑέτου" 

οἷον ἐν τῷ xarà Ἀειδίου" «ἐμοὶ δὲ, ὃς 35 εἴτε τις, ὦ 

᾿4ϑηναῖοι, βούλεται νομίσαι μαγίαν, μανία 33 γὰρ ἔσως 

ἐστὶ τὸ ὑπὲρ δύναμίν τι ποιεῖν, 

Τῶν ngayuüroy 

40 τὰ μὲν σεμνὰ 

Li « , 3 , ? ΄ 

Zeuvò τῷ λόγῳ | αὐξανόμενα δὲ μειούμενα δὲ ἐπε- 
τηρούμενα σεμ- σεμνότερα γίψε- eixeury ποιεῖ, 
ψότητα ποιεῖ. - TOL 

τὰ δὲ εὐτελῆ. 

45 εὐτελῆ ?? τῷ Áo- μειούμενα δὲ ἔτε αὐξανόμενα δὲ ἀ- 

γῳ τηρούμενα ἃ- ἀφελέστερα γίνε. λήϑειαν 34 ποιεῖ. 
φέλειαν ποιεῖ, ται. 

e 

' Περὶ ἀφελείας. 

"Ἔννοιαι τοίνυν εἰσὴν ἀφελείας ἁπλῶς μὲν εἰπεῖν ai καϑαραὶ 

40 . καὶ τὰ λοιπά. 

| 7. Ἰστέον, ὅτι ἐναντίον φαμὲν ἀφέλειαν τῇ σεμνότητι" 
ὅτι ἐν μὲν τῇ σεμνότητι διὰ σύγεσιν xol τὰ ϑεῖα ξητοῦ." 
μὲν, ἐν δὲ τῇ ἀφελείᾳ οὐδὲ τὰ ἀνθρώπινα παντελῶς. β΄. 

᾿ πὸ 

18 τῇ ψυχῇ Mon. om, 190 T, VII. ἡ. 410 Ald. εἰρονείας. 

21 Per. ὅς. Ald. ὡς. .T. VII. ἐμὲ δὲ ὡς. in Mid, p. 556. 23 

μανία Ald. Mon. om, 25 Ald. εὐτελεῖ τῶν λόγων. Scripsi tU- 
τελῆ τῷ λόγῳ. 24 Ald. ἀλειϑείαν.[81.}] in Par. schema hoc non est. 
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Ὑπό τι νηπίων" ἴσως ἀντὶ τοῦ διά τι T] μετρίως. 
y. Πολιτιχώτερα" ἀντὶ τοῦ * δικανικώτερα xol συμ- 
βουλευτικώτερα" ἰστέον ? γὰρ, ὡς τὰ ποιήματα καὶ ἱστο- | 
ρικὰ οὐκ εἰσὶ πολιτικοὶ λόγοι. δ. Μᾶλλον ἁρμότ-. 
τουσιν" ὅταν συνηγορῶμεν * γϑωργοῖς ἢ παισίν" ἐπειδὴ 
τὸ πολιτικὸν ὀφείλει ἔχειν ἀκροατὰς * xdi ἐκχλησίαν 3 
χαὶ βουλευτήριον. ἐ. Αὐτοὶ δὲ πονηροί εἶσι. ,Ξε- 
yogáy ὁ ταῦτά φησιν ἐν τῇ πρώτῃ ἱστορίᾳ τῆς Κύρου 
παιδείας 7 μιμούμενος τὸ ἦϑος ἐκείνου ἁπλουστάτου 

ὄντος διὰ νηπιότητα. ς΄. Τὰ χαταχύσματα" χατα- 10 
χύσματα ἢ ἐχάλουν οἱ Atrixol τὰ τραγήματα, ἃ τοῖς νεω- 
γήτοις ἀνδραπόδοις ἐπέχεον αἱ δέσποιναι, πρὸς τῇ ἑστίᾳ 
χαϑεζομένοις εὔχαρπον αὐτοῖς τὴν κτῆσιν xai ὀνήσιμον 406 

ἐπευχόμεναι γενέσϑαι" xai ? doirogévie ἐν πλούτῳ" 
Φέρε νῦν ἰοῦσ᾽ εἴσω 10 rà καταχύσματα , 48᾽ 

Ταυτὶ κατἀχέω σον λαβοῦσα. 

ξ. Καὶ πάλιν écépo Ov ἐν τῷ πρὸς Νικόστρατον “185 
οἱ τῶν ᾿Δρεϑουσίων ἀνδραπόδων. 5. Ἐφέσει" ἐφετι» 
κὰ δικαστήρια λέγονται, ὅταν τις ἐξ ἄλλων δικαστηρίων 
εἰς αὐτὰ καταφεύγῃ. ϑ'΄. βσπερ τὸ ἄνευ" ἀντὶ 13 20 
τοῦ εἰ μόνον εἶπε τὸ ἄνευ προσωπείου χωμάζειν, SUTÉ- .- 
λὲς ἦν, νῦν δὲ προστεϑὲν TO ,τοῦ καταράτου Κυρη- 
βίωνος,“ καὶ τὸ ,iv ταῖς πομπαῖς “ ἐπῇρε τὸν λόγον 
τὸν 135 πλησιάζοντα τῇ εὐτελείᾳ" ἄνευ δὲ 1" προσωπείου 

΄ 

) 4 T VII. sch. min. 2 Scb. rin, σημείωσαι, ὅτι v. 7. xal 

, τὰ ἴσι. 3 Mon. om., Par. 2977. ὅταν συγηγορῇς γεωργοῖς, παι- 

ol», ἁρμόττει τὸ πολιτικὸν, ἐπειδῆι, Α4 Ald. ἀχροατής. — 5 Par, 
2977. ἐκκλησίας xul βουλευτήρια, — 6 T. VIL. ζ.η. 7 1,4. 19, 
8 Sch. min. τὰ τοῖς νεωνήτοις διδόμενα τραγήματα παρὰ τὴν ἑστίαν 
καϑημένοις" ἑστία γὰρ λέγεται καὶ τὸ μαειρεῖον καὶ ὁ ϑυμιωτὸς 

! καὶ ἢ ἐσχάρα. 9 καὶ ᾿Αριστοφάνης — — — cov λαβοῦσα Par. 
y et T. VII. om. 410 Ar, Plut..789. νόμος γάρ ἐστι- AT. 

VII. « — de fals. leg. Ρ. 158. — .12 T. VII. τοὺ πλησιάζοντορ- 
A hetor. V. .« 84 
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χωμόζειν ἐστὶ τὸ μιμεῖσθαι καὶ ὑβρίξειν κωμῳδίᾳ πρό- 
σωπον, μὴ ̓μέντοι ὀνομάζειν τοῦτο ῥητῶς , ἀλλὰ χατὰ 

ἁπλῶς τυχὸν πλεονέχτου ** ποιεῖσθαι τὴν κωμῳδίαν, εἰσά- 

γειν δὲ προσωπεῖόν ἐστι τὸ χαὶ αὐτὸν ἐχεῖρον ὑποχρένεσϑαι 
δτον χωμῳδούμενον. *5 ἰ, Τοῖς μεϑημερενοῖς" τὸ 
yàp 35 εἰπεῖν μεϑημερινοῖς 17 οὐκ εὐτελές ἐστιν" ἐμφαν- 
τιχῶς γὰρ διαβάλλει 18 τὴν ἀχρασίαν" τὸ δὲ τὸν χαλὸν 
ἀνδριάντα εἰρωνείας ἐστί. ua. Τοὺς ὄφεις" διαβάλλει 

τὸν “Αἰσχίνην, ὡς 19 ἡ μήτηρ αὑτοῦ φαρμαχὶρ ἦν, καὶ 
40 χρατοῦσα τοὺς ὕφξις ἐπῃδὲν ovg καὶ αὐτοὺς ἔτει παῖς ὧν 
κρατῶν ἔϑλιβε. ιβ΄. Τρυπημάτων᾽ τὸ 35 ἀπό τινων 
μορίων τοῦ σώματος τὴν συνουσίαν ποιεῖν. 

"Et ἀφελεῖς, ἔγροιαῖ καὶ ἐν τοῖς δεχειρ μασιν ἀπὸ τῶν ἀλόγων 

ζώων λαμβανόμεναι" καὶ τὰ λοιπά, 

45 41: ἐν τοῖς ἐπιχειρήμασι μυϑικὴς ἐννοίας 

τὰ ἐπιχειρήματα τὰ ἀπὸ τῶν ἀλόγων xcl φυτῶν, iv τῷ 

«προχϑιμένῳ δὲ νοήματι τῷ ? ὃ βοῦς χέρατι παίει' 3 οἱ ποις 
ηταὶ παραδείγματα * εἰσάγουσιν ἐξ ἑνὸς, οἷον 

CC Ὡς δὲ λέων. ἐχάρη μεγάλῳ ἐπὶ σώματι κύρσας" 5 

15 Haec usque ad κωμῳδούμενον Mon, om, 44 T. VII. 
.ógvov τυχόν. 15 Pa», 2977. 2916. add. Τὸ ἐνδιάϑετον 

τῆς ψυχῆς ἀπροσδοκήέως εἰσαγγέλλειν" ἐνταῦϑα γὰρ oU προσεδοκήϑη 

καταράσασϑαι τὸν Κυρηβίωνα. 418 Par. 2916, 2977. μὲν γάρ. 

Haec sunt etiam .apud Sicel. 17 T. VII. μεϑημερινούς. 18 

T. VII. διαβάλλειν τ. ἄκρ. οὐκ ἔστιν εὐτελείας " εἰρωνείας [Mon. $- 
ρωνας} δὲ ἐστιν ἐγταῦϑα τὸν xoà. ἁ. 19 T. VII. ὅτι ἡ μήτηρ 

gov μάγισσα [Par. 2916. μάγισα] ἣν xol ἐκράτει ὄφεις, καὶ ἰά- 

rosus παῖδας καὶ γυναῖκας, καὶ ἐβάσταξες καὶ σὺ τούτους, ὑπὸ τῆς 
μητρὸς βασταζόμενος (Mon. διαβάλλει .-- βασταζόμενος. om.) 420 

Sch. min: post ποιεῖν add. αἰσχρότατον δέ τι ἐνταῦϑα. 
4 Par. ἢ. — T, VII. . 2 T. VII. ὀνόμωει τό. Ald. Par. 

τῷ. ὁ Xen. Cyrop. 11. 5. 9. 4 Ald. παράδειγμα. Par. T. 

παραδείγματα. 5 Il. y. 35. ' 
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ἧς δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας. Ó 

β΄. nó τῶν φυτῶν" οἷον ,tà yaQ Τ χῳρία καὶ τὰ 
δένδρα οὐδέν μὲ ϑέλει διδάσχειν.““ χαὶ 

"Orvy 8. ἐπ᾽ ὄχνῃ γηράσκει μῆλον δ᾽ ἐπὶ μήλῳ" ^ 0. B 

«Αὐτὰρ ἐπὶ σταφυλῇ 9 σταφυλὴ, oUxo» δ᾽ ἐπὶ σύχῳ. 

τὸ 1? παραπλησίως ἀντὶ τοῦ. κατακόρως" καὶ οὐχ ἕν ἀπο — 
λαβων". τὸ δὲ ἐγγὺς γάρ ἐστι. γλυκύτητος, ὅτι ἡ ἀφές- | 

λεια μετ᾽ ἐπιτάσεως τὴν γλυχύτητα ποιεῖ “γ΄. Εἰ ἀφέ-" 
“λοι τις τὸ ἀόριστον" ἀόριστον ἐνταῦϑα τὸ τοὺς ἄλ- 10 
τὸ τι μισβοῦ πράττοντας. O0. Ηϑικὰ τῇ πίστει" 
τουτέστι τῷ ὕρχῳ" πίστιν δὲ ἀγωνιστικὴν τὴν ἀπόδειξιν, 
φησιν. ὁ. Αὑτίκα ἡ ὀξύτὴς" τὸ 13 περὶ τῶν Βυζαν- 
τίων παράδειγμα, ὅπερ τέϑεικεν ἐν τῷ περὶ μεθόδου yop- 
γότητος *? διπλὴν ἔχει τὴν ταχεῖαν ἀπάντησιν' πρὸς μὲν 15 
γὰρ τὸ 13, κακοδαιμονοῦσι Βυξάντιοι“ 14 ὡς παρ᾽ ἑτέ. 
ρου εἰρημένον. ἀπήντησεν ὀξέως xat ἐπίκρισιν εἰπὼν » 
οὐφόδρα ye" πρὸς δὲ τὸ, ἀλλ᾽ ὅμως αὑτοὺς δεῖ σῷς 

εἶναι,“ παρὰ τοῦ ῥήτορος αὑτοῦ τιϑὲν ἄλλη ταχεῖα —2 
τησις γέγονεν, 1: κατασχευαστικῇ τοῦ λεχϑέντορ" συμ- 30 
φέρει γὰρ τῇ πόλει" τὸ οὖν ἤτοι ἀπαντῶντα λόγῳ τινὶ. 

ἢ ὁπωσοῦν οὕτω νοητέον" ἢ τῷ παρ᾽ ἑτέρου λεγομένῳ 15 
ἀπαντῶντα" ἢ τῷ παρ᾽ ἑαυτοῦ τεϑέντι" 17 ἰστέον δὲ, ὡς 
ἡ μὲν δεινότης καϑαπαξ ol τελέως βαϑύτης ἐστὶν, 7 

6 Tl. y, 4. 558. Mon. καὶ βιάσατο, 7 Plat; Phaedr. P. 
259. δ. Recepit haec etiam Sicel, 8 Od. s. 120. 9 Ald, 

σταφύλην σταφύλη, σύκον. 410 Haec usque ad litt. e, absunt 
a T. VII. 41 T. VIL ιη. et Sicel. . 12 T; VII. Sic. δει- 

γύτητος. recte Ald. yooy. 13 de Chers. p. 93, 14 T. VII. 

add. ἀλλ᾽ ὅμως δεῖ cog εἶναι. 45 T. VII. Sic.. γέγονε, tum 
Mon. καταστελλαστική" Sic. κατασχευή. 16 Ald, τὸ π. &. λεγομένου. 
17 Ven. addit: ὥσπερ τὸ ἀδελφίζειν παρὰ ̓Ισοχράτῃ ἀντὶ τοῦ ἀδελ- 
φὸν καλεῖν. Addo T.VII. 19. τὸ μὲν γὰρ ἀφελὲς ἄπλαστον καὶ μη- 
δὲν ἔχον βαϑὺ, ἢ" δὲ ὀξύτης βαϑύτης ἐστίν. x. HI μὲν γὰρ deiy⸗ 
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δὲ ὀξύτης οὗ τριαύτη » ̓ ἀλλὰ φαντασίαν ἔχει μόνην δει.- 

γότητος καὶ δόχησιν, οὗ μὴν ἐστιν ἀχρίβῶς ἡ 18 διόλου 

βαϑεῖα, ἀλλ᾽ ἐπιπόλαιός τις βαϑύτης" τὸ δὲ ἀφελὲς ἄ- 

πλαστον xal μηδὲν ἔχον βαϑύ" n, ταχεῖα τοίνυν amay- 
'& τησις δεινότητός ἐστε τὸ δὲ ψιλὸν xol ἐξ ἐπιβολῆς εἰσ- 

᾿ἄγεσϑαι -τὸ νόημα xal ἀχκατασκχεύως ἐχφέρεσϑαι μηδενὸς 
ἔξωϑεν συνεφελκομένου, ὥσπερ ἐν τῇ περιβολῇ καΐπερ ὃν 

ες βαϑὺ ἀφελές ἔδοξεν εἶναε. ς΄. A ἰδελφίξειν.. 19 ἀδελφὰ 
φρονεῖν. QC. Ei ὕστερον" ἰστέον, ὅτε εἰ χαὶ μετὰ 

.40 τὸν περὶ γλυκύτητος λόγον περὶ δριμύτητος διδάσκει, ἀλλ 

ἐν τῷ λέγεϊν, αὗται δὲ, τουτέστιν ἡ δριμύτης καὶ ἡ o£v- 
της, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ?? γλυχύτητα ποιοῦσιν ἐν ἀφε- 

λείᾳ, δείκνυσιν “5 ὅτι ἕν τι καὶ "ταὐτὸν ὑπολαμβάνειν 

δεῖ γλυχύτητα xol δριμύτητα, καὶ ἕνα τὸν περὶ ἀμφοτέ- 

15 gov λόγον, εἰ καὶ διῃρῆσθαι 33 Óoxei* ἀφελείᾳ γὰρ, ὡς 

αὑτός ?? φησι ᾿ χαὶ γλυχύτητι προσήκει ἡ δριμύτης τε 
407 xai ὀξύτης. T. “φπαξομένηρ᾽ ὁ ?* γὰρ τροχαῖος 

συναρπαζϑι" ᾿ mE 

Περὶ γλνκύτητορ. 
Φ 

40 Ἔννοιαι δὲ γλυκεῖαί τε καὶ ἡδονὴν ἔχουσαι μάλιστα μὲν τ πᾶσαι αἱ 

᾿ μυϑικαὶ καὶ τὰ λοιπά. 

Ἔννοιαι δέ" ἢ γλυκύτης ,t ὡς αὐτὸς ἔφη, ἐπίτασίς 

ἐστιν ἀφελείας χαλλωπίξουσα αὐτὴν, xal ὡς εἰπεῖν uti- 

ξων ἐστὶν ἀφελείας" * ? τὰ γὰρ μυϑικὰ πλέον τι τῶν ἀφε- 
80 λῶν ἔχει xol χοινῶν ἐννοιῶν, τὴν αὐτὴν δὲ καὶ ἡδονὴν 

καλεῖ xol ἁβρότητα, xal ὡραῖον λόγον, ὡς αὐτὸς ὑποχα-- 

48 T. VII. et Sic. καί. Quae sequuntur post βαϑεῖα, T. VII. 

et Sic. om. 19 Sch. min. 20 Ald. ὡς ἐπιτοπλεῖστον. — 21 

Ald. δείκνυσι ὅτι. T. VIT. xy... 22 Ald. διηρεῖσϑαι. 25 Ald. αὑτούς. 

24 Sch. min. xgtírtay ἐστὶ τῆς ἐχούσης τροχαον, 0 γὰρ τρ. ἁρπάζει. 
4 T.VIL. d. — 2 Ald. ἀφελεία. T. VII. ἀφελείας. 
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τιὼν διδάσκει, ὅτι ταῦτα ὀνόματι μόνῳ διαλλάττει ταὐτὰ 

ὄντα. ? β΄. Τῷ δικαστηρίφ' τῷ “4ρεἰῳ πάγῳ * δη- 

λαδή" οὕτω 5 δὲ. ἔχει τὸ Δημοσϑενιχόν" ἐν μόνῳ δὲ τού- 
τῷ τῷ δικαστηρίῳ δίκας φόνου ϑεοὶ ὃ xal δρῦναι καὶ λα- | 
βεῖν ᾿ἠλίωσαν χαὶ δικασταὶ Ἴ γενέσθαι διενεχϑεῖσιν ἀλ- 5 — 1. 
λήλοις, ὡς λόγος λαβεῖν μὲν Ποσειδῶν ὑπὲρ “Δλιῤῥοϑίου | 
TOU υἱοῦ παρὰ “Αρεος, δικάσαι δὲ Βὺμενίσι καὶ ᾿Ορέστῃ 
οἱ δώδεχα ϑεοί- y. due τῶν τῆς γοργότητος" 

τουτέστι χομματικώτερὰ τὰ χῶλα ποιῶν 'καὶ τῶν μερι- 

σμῶν τὰς ἀποδόσεις ἐπιταχύνων, ἐγγὺς ; γὰρ ἐν τ τᾷ προ- 10 

τεϑέντι Δημαοσϑενικῷ παραδείγματι ὁ ὃ δὲ τοῦ μὲν χδίται 
τὸ δὲ τεμὼν ἀντὶ τοῦ τμητικῷ χρησάμενος σχήματι, ὃ- 

περ ἐν τῷ περὶ γοργότητος ἔφη. Ta περὶ τοῦ Πα- 

γός. Ἡρόδοτος ἐν ἕχτῃ ὃ. φησὶν, ὡς οἱ "AO nato: μέλ- 
λοντες πολεμεῖν τὸν ἐν Μαραϑῶνι πόλεμον. ἔπεμψαν εἰς 15. 

“Σπάρτην χήρυχα Φειδιππίδην ἡμεροδρόμον" τῷ δὲ παρὰ 
τὸ Παρϑένιον ὅρος τὸ ὑπὲρ τῆς Τεγέας ὁ Πὰν περι- 

πίπτει" βοήσαντα δὲ τοὔνομα τοῦ Φειδιππίδου τὸν Ila- 

να ᾿Αϑηναίοις χελεῦσαι ἀπαγγεῖλαι, ὅτι ἑαυτοῦ μηδε- 
μίαν ἐπιμέλειαν ποιοῦνται sUvOV ὄντος αὑτοῖς χαὶ πολ- 20. 

λαχῆ γενομένου σφίσιν ἤδη χρησίμου" τὰ δὲ xol idco- . 

- μέναν" τὸ δὲ περὶ τοῦ laxyov εἴρηται ἔν τῷ “περὶ σεμνό- 
τητος" καὶ ἴσως ἄλλατιν ἀ" οἷον ? τὰ περὶ τῆς γλαυ- 

χὸς, ὅτι παρὰ *? τὸν χαιρὸν τῆς συμβολὴς ἐφάνη T1 

τὰς Artrixug ναῦς περιϊπταμένη, καὶ τὰ περὶ τῆς περι- 35 

στερῶς, ὅτε ἐπὶ τῆς 3. Θεμιστοχλέους τριήρους 'ἐφανὴ 
καϑεζομένη,) ὅϑεν καὶ μετὰ τὴν νίχην ἀπάρχου *5 Aqoo- 

5 Ald. ὄντας. — 4 Par. δηλαδὴ πάγῳ: δ Par. 2916, 2977. 
οὕτως ἔχει τὸ Zins. ὅτε ἐν μ. τούτῳ. Mon. haec non habct — contr; 

. Aristocr. p. 611, 6 T. VII. oi ϑεοί. 7 Ald, Par. δίας τε, 

T. VIL. δικασταί. 8 VI. 105. 9 T, VII. y. 10 T, VIT. περί, 
11 T. VIL ἐφάγη ntQuims. 12 τῆς ex T. VH. recepi. 15 

Mon. ἀπάρχουσιν. ' 0f 
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dirno ἱερὸν ἱδρύσατο ἐν Πειραιεῖ, ὡς ᾿ἀμμώνιος ó Ζαμ- 

πρεὺς 1*5 ἐν τῷ περὶ βωμῶν φησί" καὶ τὰ περὶ τῆς ai- 
γιναίας *5 τριήρους, ἢ τις πρώτη τῆς ναυμαχίας ἄρχειν 

ἔδοξεν, ἐπαγομένη τοὺς Αἰακίδας" ὡς. γὰρ Ἡρόδοτος iv 
ὃ ὀγδόῃ φησὶ, κατὰ κοινὸν δόγμὰ τῶν “Ἑλλήνων Αἴαντι 

μὲν καὶ.. Τελαμῶνι ἐν Σαλαμῖνε ηὔξαντο, ἐπὶ δὲ τοὺς 
ἄλλους «Αἰακίδας εἰς Αἴγιναν ναῦν 35 ἀπέστειλαν 17 χαὶ 

ἕτερα τοιαῦτα. ἑ. Καλλους χωρίου, οἷον 18 ηνίχα 
τὸν Μενελάου oixov Ὅμηρος 18 ἐχφράξει ἢ τὸν Anæi- 

10 vov χῆπον ἢ τὰς. ἐν Τροίᾳ ?* πηγὰς ϑερμοῦ καὶ ψυ- 
. χροῦ ὕδατος. ς΄. Δι’ ὕσδων ?? μαλίνων" τουτέστιν 
ὄξων καὶ χλάδων μηλίνων , οἱ γὰρ. “Αἰολεῖς τρέπουσι τὸ 

0 εἰς V, ὡς ὄνομα Ovvua* τὸ δὲ Ω εἷς σ xoà ὃ, τὸν 13 

ζυγὸν σδυγὸν λέγοντες. ζ΄, Οἷς γὰρ ἕχαστος" ἐμφρό- 
. 15 vog τοῦτο ?* xol φιλοσόφως. φησὲ" xal γὰρ 25 xol Σω- 

χράτης εἰώϑει λέγειν" οἷος ὃ βίος, τοιοῦτος ὁ λόγος, καὶ ?$ 

Ó λόγος, τοιαῦται αἱ πράξεις; ᾿ἀναστρέφων 27 eura. 

ή, Ὁρᾷς ὡς μεγέθους" ἐπειδὴ γὰρ ἡ τραχύτης ἀνά- 

yero, ὑπὸ τὸ μέγεϑος, εἶπεν ὅτι μέγεϑος ἐστι" τὸ. δὲ 

τραχέωρ. καὶ σχληρῶς, & xol διάφορον δοχεῖ εἶναι, ἀλλ 

30 οὖν ἔμοιγε ταὐτὸν φαίνεται. ϑ΄. Τῶν φύσει ἡδέων" 
τουτέστι τῶν μυϑικῶν. | 

14 Mon, λαμπρός. 45. AM, Αἰγινέας. Par. T. VH. Aiy- 

γαίας, 16 Ald. νοῦ, 417 T. VII, add. ἔτι ye μὴν καὶ τὰ περὲ τοῦ 

γυναικοίου φάσματος, ἣν φησιν ὃ "Ἡρόδοτος ὀνειδίσασαν τοὺς μετὰ ὦ 

᾿Αδειμάντον᾽ τοῦ Κορινϑίων στρατηγοῦ; ὑποχωροῦντας ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ᾿ 
προτρέψαι τῆς ναυμαχίας ἔχεσθαι. 18 T, VIL. ia. etSieel. 19 Od. 

8.75. 920 Od.s.111. sqq. 211l.7.147. 22 Ald. ὕσδων. Sapph. 

Fr.IV. Gals& — 25 Par. τό. 24 T. VII. iy. xal τοῦτο καὶ 

(Mon. καὶ rov τὰ φιλ.7. — 25 T, VII. γὰρ à ϑεῖος 3. 26 xai | 

οἷος ὃ λόγος Mon, om, — .27 T. VII. καὶ ἀν. τὰ αὐτά. in Par. 

2916, haec seriori manu. adiecta sunt, 

- 
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99. L Pp 4 “Ὁ 9 P, p, —W Ἔτι ποιεῖ γλυχύτητα καὶ τὸ τοῖς ἁπροαιρέτοις TTQOULQSTIXOY τι π8- 

φιτιϑέναι" καὶ τὰ λοιπά. 

Ei δὲ καὶ ἄλλων" καὶ * γὰρ “Ἅττιχαῖς χρῆται, 
ὡς τὸ ὀῤῥωδῶν" ? xci δωριχαῖς, ὡς τὸ ἀμβώσας. (f 

Σύν τὲ δυ᾽ ἐρχομένω" ἐξ Ὁμήρου ? τοῦτο γέγρα- 5 
ge Πλάτων. 4 Ὅμηρος δὲ οὕτω φησὶν 

Σύν τὸ ÓV ἐρχομένω καί t& πρὸ ὃ τοῦ 5 wonos 

παραπλοχὴ δέ ἐστιν. ἡ τῶν ποιημάτων μετὰ πεζοῦ λό- 

yov μίξις καὶ συμπλοκὴ "? τὰ προτεϑέντα παραδεί- 
γματα. : 2 10 

Περὶ δριμύτητος καὶ τοῦ ὀξέως λέγειν, ὡραί- 08 
ov τε καὶ ἁβροῦ, καὶ ἡδονὴν ἔχοντος λόγου. 

Eg ἐρεῖν τι καὶ πεῤὲ δριμύτητοο καὶ ὀξύτητος ὡς προσηκούσης 

τῷ ἀφελεῖ τὸ 'καὶ ἡδονὴν ἔχοντι λόγῳ" καὶ τὰ λοιπᾶ, e 

"E φην. ἐρεῖν" ἱστέον, ὅτι δριμύτῃς γίνεται, ὅταν 4g. - 
τὰ βαϑέα νοήματα ἁπλῶς xol ὡς ἔτυχε λέγωμεν" àmo- ἢ 
ροῦσε 0B, διὰ τί, ὥσπερ περὶ ἑκάστης τῶν ἰδεῶν * τῶν 

ἄλλων ἐννοίας λέγει καὶ τὰ ἑξῆς, οὐχ οὕτω χαὶ ἐπὶ τῆς 

δριμύτητος. ἐχτίϑοται" καὶ φαμὲν, ὅτι auque, cT0- 
τερον 7] δριμύτης περὶ λέξιν γίνεται ἢ περὶ τὰς ἐννοίας" 20 
περὶ οὖν τῶν ἀμφισβητουμένων οὐκ ἠδύνατο ἀφωρισμέ- 

γως xoi χατὰ μέρος ὡς ἐν τοῖς ἄλλοις διδάσκειν" ἔτι, δὲ 

δριμύτης Ὁ λέξις τις ἔχουσα διάνοιάν τινα ἦ πλήττου-: - 

σαν τὸν xcÓ' οὗ λέγεται, ἕτερόν τι κυρίως σημαίνουαα 

παρὰ τὸ λεγόμενον. β΄. Καὶ εἰ μηδέν" μετ᾽ ὀλίγον 25 

1 T.VII.xy, 2 T. VII. add, ἐν τῇ πρώτῃ (e. 9.] λέγων τοιαῦ- 
τα ἀπεμάχετο ὀῤῥωδέων, μή τι ἐξ αὐτέων κακὸν γένηται. — ibid. 

c. 8. μέγα ἀμβώσας. $ Π. x. 221. 4 Symp. p. 174.D. 5 
Par. πρὸς ὃ τοῦ ἐνόησε. Ald. πρὸ rov, 0. 

1 Par. τῶν ἄλλων ἰδεῶν, 48Ὧ Ald. δριμύτητος. 5 τινὰ ex 
Par. recepi. Ald. om. 
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διδάξει σε ὃ τεχνιχὸς τί ἔστε τὸ εἰ μηδὲν πρὸ αὐτῆς εἴη 
λελεγμένον, ἐν οἷς περὶ αὐστηρῶν xoi σχληρῶν διαλέ- 

' yera, xoà τῶν παρακειμένων αὐτοῖς. y. Hg οὐχ ἔστε 
κυρία" τουτέστι χαϑ' ἧς οὐ Χατηγορεῖται χυρίως. δ΄. 

δ᾽ Ἡμῶν πάλεν" ἐπὶ τοῦ τὸν ἄνδρα τὸν ἴδιον φιλεῖν ἐχά- 
στην γυναῖχα. ἐ. Οἱ τὰ σπου δαΐζα" σπουδαῖα γελοῖα * 
τὰς γνώμας λέγει" τῶν γὰρ γνωμῶν! αἱ μὲν εἰς μελέτην 
εἴρηνταί; αἱ δὲ ἀστεϊσμοῦ εἵνεχα" óloy εἰσελϑών τι εἰς 

τὴν τρίπολεν, τὰς ἄλλας δύο πόλεις Omer. 5 gc. Mt- 

λει δ. γάρ τινι" περὶ Διοπείϑους λέγει ἐν τῷ περὶ 7 
Χεῤῥονήσου ὃ ῥήτωρ. t. To μηχάνημα" τὴν πα- 
γρυργίαν σημαίνει τοῦ Φιλίππρυ, ὅπερ ἐστὶ δριμύτητος 
ἴδιον. ἡ. Ὃ κύματ᾽ οἰχῶν" " τὸ γὰρ οἰχῶν xol τὸ 
ἡρμήνευσεν ἐπὶ ἀνθρώπων κυρίως λέγεται, τὸ μέντοι ἥρ- 

45 μήγευσε xol σχληρότερον τέτραπται" οὗ δοχεῖ δὲ διὰ τὸ 
| παραχεῖσϑαι τῷ οἰκῶν ο., θ΄. Ἢ τῶν ἄλλων" οἷον ? 
᾿μυϑικχὸν ἢ ἱστορικὸν ἢ ἢ τὴν αἴσϑησιν εὐφραῖνον" ἢ ϑεῖα 
φάσματα διηγούμενον". σημείωσαι δὲ **. nog ἐνταῦϑα τὰ 

| τῆς ὡραιότητος πάντα ἐν βραχεῖ λόγῳ διεξῆ λϑε χατᾷ τὰ 
20. ὀχτώ μέρη, ἔννοιαν, is μέθοδον, χαὶ τὰ λοιπά, 

, Περὶ ἐπεδικείας. 

᾿Επιβικὴς καὶ ᾿ἠϑιαὸς λόγος γίνεται κατ᾽ ἔννοιαν μὲν ἤτοι ὅταν δκόν. 

τὰ τις αὐτὸν μειονεκτοῦντα δεικνύῃ" καὶ τὰ λοιπά. 

Τὰ γὰρ χατὰ νόμους νόμῳ * γὰρ αὑτὸν πολί- 

4 T. VII c. γέλοια, δὅ Par. 2977. add. Oi μῖμοι τῶν γε- 

λοέων, οἵ σπονδυλοκόποι μιμοῦνται τοὺς γραμματικοὺς καὶ svQoxiuoU- 

σιν ἐν αὐτοῖς, λόγους τινὰς λαρυγγίζοντες, οὐ κυριολεκτοῦντὲς, ἀλ-- 

λὰ τοὺς ἐπ᾿ ἄλλων κειμένους ἄλλοις συναρμόξοντεξ,᾿ (6. Ald, μέλ- 

λει. — de Chers. p.96. -᾿ 7 Sch, min, ntQi τῶν ἐν Χεῤῥονήσῳ. 

B Eurip. Polyido. cfr. Matth. T. IX..p. 3809. 9 T. VIL, s. 
. “490 Sch. min, δὲ et ἐγταῦϑα om. 41 ἔγνοιαν, μέϑοδον T. VIL. om. 

4 T, VII. y, | 

— — 
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τὴν γεγενῆσθαι φήσας οὐδὲν ἀξιοῖ παρὰ τοὺς ᾿Αϑήνησι 

νόμους ψηφίξεσϑαι αὐτῷ" ὅσα τοίνυν οὐδὲ: κατὰ τῶν 

τοὺς πολίτας ἀπεχτονότων οἱ νόμοι γίνεσϑαι συγχωροῦ- 

σι, 3 ταῦτα διὰ τοῦ ψηφίσματος ᾿Δριστοχράτην" δείκνυ- 

σι γεγραφότα χατὰ τῶν ἐπηρδαζόντων καὶ δικαίως ἔστιν b 

ὅτε τῷ Χαριδήμῳ. β΄. Οὐδένα πώποτε Αἰσχίνου 

κατὰ Τιμάρχου προοίμιον. γ΄. Καὶ ἄλλο * ἐμ- 

φαίνει" τουτέστι δεινότητα. δ΄. Βαταλον" βάταλος 
λέγεται ὃ μυξώδης" ὁ ἐ. Βαρέα μέν" τουτέστι 7 βα- 
οὕτητι προσήχουσιν᾽" γενικῶς ὃ μὲν γὰρ ἡϑοῦυς εἰσὶν αἱ 10 

εἰρωνεῖαι," εἰδικῶ 85 δὲ βαρύτητος. g. Σ πάνια ovv" 

τὸ rà ἀξιωματικὰ τῶν ὀνομάτων 11 ἑτέρως καὶ ἐπιεικέ- 

.erepov λέγειν. . Τὴν αὐτὴν ἀτιμίαν" προσχειί- 

μένης *? ya τῆς ἀτιμίας σφοδρός ἐστιν 0 λόγος. ἡ. Μὴ 
πανοῦδγος ὦν" πανοῦργος χυρίως" μὲν ὃ πᾶσὶν ἔργοις 15 

᾿ ἐπιβάλλων, ὃ δραστήριος καὶ ἐνεργής" χατεχρήσαντο δὲ 

σῇ λέξει ol παλαιοὶ ἐπὶ τοὺ ἐν xaxoig νοήἡμάσι καὶ ἔργοις I 

ἐπιβόλου" 13 $. Περὶ ὧν μέν ἐστὶ Tig" τὸ τὶς ἀό- 
ρίστον καὶ τὸ ὧν. 

| Περὶ ἀληϑινοῦ λόγου. 20 

“0 ἐνδιάϑετος καὶ ἀληϑὴς xal οἷον ἔμψυχος λόγος τὸ μὲν πλεῖστον 

ἔχει περὶ τὴν μέϑοδον, καὶ τὰ λοιπά. 

Ὁ ἐνδιάϑετορ". ἀπορεῖται διὰ τί χατ᾽ ἀρχὰς τοῦ 

βιβλίου τὴν ἀληϑειαν ἰδέαν εἰπὼν. καϑ᾽ αὑτὴν νῦν ὑπὸ 

2 T. VII. συγχωροῦσιν». 5 T. VII. ᾿Αριστοχράτη. 4 Per. 
T. VII. γεγραφότα δὲίκνυσι. 5 Par. ἄλλος. 6 Ald. μυξώας. 

Par, Schol. min. μυξώδης. —7 Sch. min. τουτόστε om. — 8 Ald, 

"Par. ἑνικῶς. Sch. min. γενικῶς, ^ 9 Ald, εἰρονείαι. . 10 Sch, 

min. ἠϑικῶς. 11 Sch. min. γοἡμάτων. 12 Sch. min. προ- 

xsiuévnc ἀτιμίας, 13 Ald. ἐτιβόλον. Par. ἐπτηβόλου. Sch. min. 

εὐεπιβούλου. ᾿ - ΕΣ | 
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τὸ ἦϑος αὐτὴν ἀνάγει" καὶ φασί Ttg, ὡς ἴσως Ἕρμο- 
γένης ἕξ ἤδει τὰς ἰδέας, ́  καὶ ovx ἀπηρίϑμησεν ἐχεῖ τὴν 

ἀλήϑειαν" προσέϑηχαν ἢ δ᾽ ἂν οἱ μεταγραφεῖς " ἑἱστέον 
409 δὲ, 3 ὅτι ἀληϑινὸς μὲν λέγεται λόγος, ὅτι ὁλοῖά ἔστε 3 

& τὰ πάϑη τῆς ψγχῆς, τοιαῦτα χαὶ * ἐμφαίνει αὐτὰ" ἐν- 
διάϑετος δὲ wg διατιϑέμενος ᾿τοιῷσδε ἢ τοιῶσδε πρὸς 

τὰ πράγματα, ὀργιξόμενος Y δηλαδὴ ἢ οἰχτείρων. β. 4M2 
ἴσως τοῦτο᾽ διότι κατὰ ἐπανάληψιν ἐπήγαγε τὴν βα- 

θὕτητα τὸ, »»ἀνδροτίων 9 ὦ yr καὶ ϑεοί ( y. Ἔχει 

ἐοτινὰ καὶ ἐδίαν" πᾶσαν μὲν γὰρ ἔννοιαν μεϑοδεύων 

δεόντως ὑπὸ τὸν ἐνδιάϑετον 9 ἄξεις λόγον 3 τῶν ὁμο- 
λογουμένων" δι’ ἃ δὴ καὶ τὴν πλείστην ἔχει περὶ τὴν μέ- 
ϑοδον δύναμιν" διὰ γὰρ ταύτης τὴν ** πάσης ἰδέας ἔν- 

yotay ποιήσεις ἀληϑινήν" πλὴν Ti ἔχει, φησὶ, xal ἐδίας 

45 ἐννοίας τὰς ᾿σχετλιαστικας" τὸ 13 δὲ ἀλλ᾽ ἔννοιαι μὲν, 
τουτέστιν αἱ σχετλιαστικαί" τὸ δὲ σχεδὸν ἄῤῥητον διὰ 
τὸ πλῆϑός φησιν. δ΄. Οὐ γὰρ ἀπῇτει" ἡ αἰτία, ὅτε 

οὐχ ἡδύνατο παϑαίνεσϑαι πρὸ τῶν ἀγώνων μηδενὸς 
ὑπόντος τοῦ χινοῦντος αὐτόν" τὸ δὲ ἐξώλης ἀπολοίμην, 

20 τοῦτό 14 ἐστι τὸ' ἐνδιάϑετον διὰ 1) τὸ ἐξαίφνης εἰπεῖν 

αὐτὸ. ἐ, Οὐχ ἴσασιν οὗτοί σε" *5 τοῦτό ἐστι τὸ ἐν- 
διάϑετον, ὅπερ εἶπε xarà ἀποστροφὴν πρὸς τὸν ἀντίδι- 

/ . κὸν ἐξαίφνης" 17 τὰ γὰρ ἄλλα πρὸς τοὺς δικαστὰς ἦν" 

1 Ald, προτέϑηχαν. . 2 Mon. haec om. Sunt in Par. 2977. 

εἶπε ἰστέον, ὅτι et sq. λόγο. — 5 Par.2977, sol. — 4 καὶ Par. 
2977. om. 5 Par. 2977. ἢ 0gy. ἢ oixt. ' 6 contr. Ándr. p. 
618. 7 T. VII. δ. ὅτε μὲν πᾶσαν Ev. 8 T. VII. xol οἷον 

ἔμψυχον ἄξει. 9 Ald. λόγων. 40 Ῥαν. δεῖ. 411 τὴν T.V. 

om, 12 Mon. πολλήν. 13 Maecabsunta T. VII. 14 Sunt 

haec in Sch. mjn. 15 Ald. ro διὰ τό Sch. min, διὰ τό, Post 

αὐτὸ eadem add. προηχουμένου rov λόγον αὐτοῦ τοῦ ἑτέρου. 16 

Mon, haec om. Sunt in Par. 2916. 2977. 17 ἐξαίφν. T. VII. 

om. Tum idem: τὰ δὲ ἕτερα ἦσαν πρὸς τοὺς dix. , ἐκεῖνο δὲ aigsi- 
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c. Kal 18 αἱ τραγῳδίαι" ὡς τὸ d ὦ, σίγα, σίγα. 
ζ. Χωρὶς καταστάσεως" κατάστασιν ἢ τὴν πρότα- 
σιν ἢ τὴν ἀντιπρότασιν λέγει. T. Αὕτη μὲν ἡ 'u&- 
ϑοδος" ὅσον μὲν γὰρ πρὸς τὴν ταχεῖαν ἀπάντησιν, 

γοργότητός ἐστιν" ὅσον δὲ πρὸς τὸ ἐξαίφνης, τοῦ ἐνδια- δ 
ϑέτου. ϑ'. Περὶ δὲ συνδρομῆς". ὅτι μὲν περὶ ταύ- 
της οὐδὲν εἶπεν, ὡς ἐπαγγέλλεται, φανερόν" γρησόμεϑα 

δὲ ταύτῃ, ἢ ὅταν 5 σφόδρα ὁμολογούμενον ἢ tó παρὰ 
τοῦ ἀντιδίχου λεγόμενον, ὡς ἐχεῖνο" 25 ἀλλὰ τὸ τοῦ Ke- 
φαλου χαλὸν, καὶ νὴ Δία εὔδαιμόν γε" ἢ ὅταν συμφέ- 1 
en μὲν καὶ ἡμῖν τὸ λεγόμενον, ἕνια δὲ τοῦ πράγματος 

, ἐνοχλοῦντα͵ πείϑεσϑαι μὴ συγχωρῇ, οἷον ἐστι τὸ ?*. παρ 

Ὁμήρῳ" 
| s δὴ ταῖτα ys ndvra 53 γέρον κατὰ μοῖραν ἔειπες. 

λ᾽ ὅδ᾽ ἀνὴρ ἐθέλει" 4δ 

ἔστι " δὲ ταὐτὸν συνδρομὴ καὶ ἀντιπαράστασις" εὑρι- 
σχεται οὖν ἐν ταὐτῷ γοργύτης , ἀληϑεια xol συνδρομή- 

i. Εἶτ᾽ ἐπήγαγεν" εἰ γὰρ ἠβούλετο καταστατικῶς t- 

πεῖν, οὕτως ἂν ἔφη" ὕπεῤ γὰρ ἐπὶ νεὼς καὶ τῶν ἐμπλε- 
όντων 34 εἴωϑε συμβαίνειν, ἕως ἂν σώζηται τὸ σχάφος 30 
καὶ τὰ ἑξῆς". νῦν δὲ μὴ καταστήσας, ἀλλ᾽ 3" ἐξαίφνης 

τὸν λόγον ἐπειπὼν δ᾽ πολὺ τὸ ἐνδιάϑετον εἰργάσατο. 

Ἔστι δὲ παρὰ" τὰς προειρημένας ἑτέρα τις μέϑοδος ἐνδιαϑέτου 

᾿ λόγον" καὶ' τὰ λοιπά. 

& Διὸ xal μᾶλλον' οὐ γὰρ κατ᾽ ἐπιτήδευσιν ἐῤῥέ- 25 

διον sime πρὸς τὸν Αἰσχίνην ἐν τῷ περὶ παραπρεσβείας. 18 καὶ 

'Ald. om., est in Par. 19 T. VII. τὰ. 20 Ald. ἐκεῖνος. Par. 
T. VII. ἐκεῖνο. pro cor. p. 510. 21 Mon. τῷ “Ομήρῳ.. 23 

ys πάντα "Ald. om., inserui ex Par. T. VII. — Il. «, 286. 23 

T. VII. τὴν αὐτὴν ἔνιοι. καὶ συνδρομὴν καὶ λύσιν, ὡς προεῖπε. κα- 

λοῦσιν. ἔστι δὲ ταὐτὸν συνδρομὴ ἀντιπαραστάσεως. 24 Ven. 

πλεόντων. 25 T.VII. ἀλλὰ συνδέτως τὸν λόγον εἰσενεγκῶών. 26 
Par. εἰσενεγχών. . 
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(Qu "7 ἢ γὰρ ἂν ἐδέξατο τὴν axólovOov ἀπάρτησιν 
ἤγουν 28 ἀπόδοσιν, ἀλλ᾽ εἴρηται ἀνακολούϑως καὶ ὡς εἴ-- 

κὸς ἦν εἰπεῖν τὸν ὀργιζόμενον" ἐπισημαίνεσϑαι 39 δέ ἐστε 

τὸ πάραλέγειν ὅτι βούλομαι λοιδορήσασϑαι. β. Ὃ γὰρ 
5 ἐνδιακειμένω ς" ὁ ἄνευ τοῦ σημαίνεσθαι λοιδορῶν δό-- 

χησιν τῷ ἀχροατῇ παρέχει ὡς αὐτομάτως εἰς, ὕβρεις ἔμ-- 
πίπτων "" διὸ καὶ πεῖσαι. τοὺς ἀχροατὰς 39 ἱκανός ἔστεν " 

ὃ δὲ ἐπισημαινόμενος οὐκέτε ὁμοίως. τὸ πιϑανὸν διασώ-- 

᾿δει 31 xot ἐνδιάϑετον. y. Ev ταῖς ἐπιφοραῖς" Taie 

40 χαταφοραῖς καὶ μετὰ. δραστηριότητος χατηγορίαις" οὗ 

γὰρ καταφοριχοὶ τῶν λόγων σφοδρότητος οἰχεῖοι. δ΄. Πά- 
dog ψυχῆς" οἷον ἡδονὴν," λύπην, ϑαῦμα, φόβον, 
ἔλεον. ἐ. Ἢ χεὶρ ἐπηχολούϑη σε" φησὶ γὰρ ἐν πέμ- 
πτῳ "" τῆς Κύρου. παιδείας 0 Ξενοφῶν, ὅτι ἡ ΠἊανϑία 

15 τεϑνεῶτος ὑπὸ τῶν iyvnziov τοῦ &vdoóg λαβοῦσα τὴν 
χεῖρα ἠσπάζετο, κ᾿ δὲ, ἀποχοπεῖσα γὰρ ἣν ὑπὸ πολεμίων 
χαὶ τῷ σώματι ὕστερον ὑπὸ τῶν οἰχείων ἐφαρμοσϑεῖσα, 

δραξαμένης ἑτοίμως ἀπεσπάσϑη" $^ P. Καὶ αἱ. μετ᾽ 

ἐρωτήσεως" 7 μὲν ἀποστροφὴ ἐξ ἀποφάσεως 35 εἰσά- 
10 γέται, πεποιϑότος τοῦ λέγοντος ἀληϑὲς εἶναι τὰ πρᾶ- 

γμα" 35 ἡ δὲ μετ᾽ "7 ἐρωτήσεως ἀποστροφὴ προσχειμένην 
ἔχει τὴν ἐρώτησιν. ἡ. Διὰ τὴν εἰρων εἰαν" προεῖπε "8 
γὰρ, ἅτι αἱ εἰρωνεῖαι &vvoual εἰσι τοῦ ἐνδιαϑέτου. ϑ΄. Ὃ 
μέντοι πέφυκεν" ὅτι αὔξει τὸ ἐνδιάϑετον. ἰ. 4 mo- 

25 δεδειγωμένων" 39 ὁμολογούμενόν ἐστι πρᾶγμα, οὗ ἕνε- 

χεν 49 ? οὐδεὶς ἀμφισβητεῖ" οἷον ὅτι φωτὸς ὁ ἥλιος αἴτιος" 

27 T. VII. ἐῤῥήϑη. 38 Ald, Pac. 29 é&riogu. — λοι-’ 
δορήσασϑαι T, VII. om. ὅ0 T. VII. ἀκροωμένους, 51 T. vin 
διασώσει, 52 Par. 2977. Ven. nominativos ponunt. 35. 

add. διϊσχυριξζομένου. 487 T. VIL. μετό. 38 Sch. min. προ- 
εἶπεν ὅτι ἡ — 89 Litt, « et «x exstant Par.2977.2916. 40 Par, 
ἕνεκα μηδείς. | 

VII. 5.8. 854 Par. ἀπεσπάσϑης 55 T. VIL. x. 886 TF. VII. 
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ἀποδεδειγμένον δὲ ^* πᾶν ὃ ὃ ἀμφιβάλλεται μὲν, πιστοῦ- 410 

ται δὲ ἀναντιῤῥήτοις. ἀποδείξεσιν, οἷον. ὅτι ἀϑάνατος 9. 

ψυχὴ... ἔμφασιν δὲ ἔχον τῷ *? ὡμολογῆσϑαι ἢ ἀποδε-. 

δεῖχϑαι" τὸ ἀμφίδοξόν ἐστιν, οἷον δἰ χυχλοτερὲς τὸ πᾶν, 

εἰ ἐπικλύσει τῶν ὑδάτων σεισμοί" τὰ 45 γὰρ τοιαῦτα δο- 5 
χεῖ μὲν ὡμολογῆσϑαι καὶ ἀποδεδεῖχϑαι “παρὰ τῶν φυσι 
xoy ^* φιλοσόφων" ov μὴν ἀναντίῤῥητα εἰσι. «x. Τοῖς 
ἐαλέμοις" ὃ ἰάλεμος εἶδός ἐστι ϑρήνου" τοὺς ἀξίους. 
οὖν ἐλέου διὰ τὴν ἀμαϑίαν ὁμωνύμως ἰαλέμους ἐκάλεσεν, 
οὺς ἔμπροσθεν ὑποξύλους 45 ὠνόμασεν. Τὸ δὲ ὁμοιοί 10 

φᾶσι, 15 παροιμία ἐστὶ 7 παρὰ τὸ Ὁμηρικόν" 48 
"fle αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ἐς τὸν ὁμοῖον. 

᾿ 
^ 

Περὶ βαρύτητος. — | . 

"H βαῤύτης ἐννοίας 'μὲν ἔχει τὰς ὀνειδιστικὰς ἁπάσας, xal τὰ λοιπά, 

ἄ. Καὶ τῶυ ἐναντίων" ἐναντίων ̓  τῇ φύσει καὶ 15 

ὑπρϑέσει xol σκοπῷ * τοῦ λόγου" σχοποῦ " γὰρ üvrog 
αὐτῷ διαβάλλειν τοὺς προδότας, τῶν ἐναντίων αὐτοὺξ 
ἠξίωσεν εἰπῶν, ^ ,, ὑπὸ τῶν χρηστῶν τούτων" “ xol πάλιν 

βουλόμενος ἑαυτὸν τῷ λόγῳ συστῆσαι μανίαν ἐκάλεσε 

τὴν ἑαυτοῦ φιλοτιμίαν. β΄. 41 γὰρ εἰρων εἴαι! εἰ δ μὴ 20 
γὰρ εἰρωνευόμενός τις ἀλλὰ ἀληϑεύων εἴποι τυχὸν ὑπὸ 
τῶν χρηστῶν τούτων, noíoy ἡ ἔννοια. βαρύτητα ἔχει; ? 

γ. Οἰνομάου" Οἰνόμαος ἐλέγετο ὃ «Αἰσχίνης διὰ τὸ 
* 

41 δὲ Parr. om. 42 Parr. τῷ. Ald. ro, 45 Parr. τά 
τοιαῦτα μὲν γὰρ δοκ. 44 Ald. "λογικῶν. Parr. φυσικῶν... 485 

Parr. καὶ ὕπο, 48 Ald. φησι, scr. φασί. - 47 ἐστὶ Sch, 
min. om. 48 Od, 6. 218. 

4 T. VII. y. 2 T. VII. τῷ oxong. 3 Mon. σκοπῶν 

γὰρ ὄντω. 4 OLIIL p.355. — 5 In Mid, p. 536, — T. VII. 
add,: ἐγαντίων ovy ἢ κατὰ τὸν σκοπὸν τοῦ λόγου. 6 Mon. haec 

om. Per. εἰ γὰρ μή. 7 Parr. addunt; κατ᾽ εἰρωγείαν δὲ τὸ 
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. ὑποχρίνασϑαι τὸν Οἰνόμαον καὶ πεσεῖν ἀπὸ ὃ τοῦ d- 
ματος. ὃ. Ei δὲ τι τοῦτο" σφοδρότητος ἡ " κατὰ 

'. τῶν ἐλαττόνων προσώπων χατἀφορά. é Ὅτε μὲν yap 

τοῦτό φῆσιν, I^ ὅτι ὅταν πρὸς μὲν 11 τοὺς δικαστὰς λέ- 

5 γῇ: τότε ποιεῖ 13 βαρύτητα, ὅταν δὲ πρὸς τὸν ἐχϑρὸν, 
εἰρωνεία γίνεται. c. Τὸ χρησϑ'έν" τὸ 13 ξύλιγον τεῖ- 
χος εἶναι τὰς ναῦς. ζ΄. Τὸν Κυρσῖΐῖλον" οὗτος ᾿άϑη- 

γαῖος ὧν καὶ συμβουλεύσας *^ ᾿4ϑηναίοις γῆν καὶ ὕδωρ 

αἰτοῦντι δοῦναι τῷ βασιλεῖ χατελεύσϑη. ἡ. Φαΐίην 

40 δ᾽ ἄν" ἐδίδαξε 5 yap xav τοῖς. προλαβοῦσιν ὡς oix 

ἔστι συμπληρωτικὴ τοῦ ἤϑους ἡ βαρύτης, ** ἀλλ᾽ ἐξ ἂλ- 
λων ἰδεῶν λαμβάνει τὴν σύστασιν. 

Περὶ δεινότητος. 

"H δεινότης ἡ 5 zegb τὸν λόγον ἐστὶ uiv κατ᾽ ἐμὴν γνώμην οὔδὲν, 

45. καὶ τὰ λοιπά. o. 

Ἰστέον, * ὅτι oU περὶ τῆς ὄντως νῦν δεινότητος 3 

διαλέγεται" ἐχείνη μὲν γὰρ γίνεται, ὅταν τις ἄριστα καὶ 
ἐπιστημονικῶς χρῆται" ταῖς ἰδέαις πάσαις τοῦ λόγου 
xci^ τοῖς ἐναντίοις αὐτοῖς" χαὶ ἔτι ἐπιχειρήμασί τε xoi 

30 ἐργασίαις καὶ ἐνθυμήμασι καὶ ἀντιϑέσεσι χαὶ λύσεσιν, 

ὥσπερ δεινὸν στρατηγὸν καὶ δεινὸν χρῆσϑαι πᾶσιν ἄν- 

τοιοῦτο ζηϑὲν βαρὺν τὸν λόγον ἐποίησεν. . 8 Ald. ᾧπό. Parr. 

ἀπό. — Scliol. min. ἄξιος ἣν ὃ Δημοσϑένης καλεῖσϑαι Οἰνόμαος, 

ἐκεῖνος δὲ Βάταλος. 9 ἡ Ald, om., est in Par., Sch. min. oi- 

xov ἢ. “40 Sch. mip. λέγει. 41 μὲν Scb. min. om. 13 

Schol. min. ποεῖ xai τήν. 15 τὸ alterum Ald. om,, est in Par, 

et Sch. min, 14 Sch. min. ἀντειπὼν συμβουλεύοντι Θεμιστοκλεῖ 

εἶτα ἡττηϑεὶς κατελεύσϑη. 15 T.VIL c. 16 ἣ βαρύτης T. VII. om. 

᾿ς 4 T. Vil. à. 3 δεινότητος T. VIL om. 3 T. VII. χρή- 

|: 00uTO. 4 T. VIL xoi εὐκαίρως ταῖς τὸ ἀντιϑέσεσι καὶ ταῖς λύσ. 

omissis: interjectis, ' 
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ϑρωπον φαμὲν τὸν. εὐχαίρως xol ἐπιτηδείως εἰδότα γρῆ- 

σϑαι τοῖς πράγμασιν 7 τῇ στρατηγίᾳ; xa" ἣν xoi An- 
μοσϑένης δεινὸς ἂν λέγοιτο. πρὸς τὰς χρείας μεϑαρμό- 
ἕξων τὰς ἰδέας ἄλλος μὲν γὰρ ἐν ἰδιωτικοῖς ἐστιν, ἄλλος ' 

δὲ ἐν δημοσίοις" $ νῦν οὖν οὐ περὶ ταύτης τῆς δεινότη- 5 
Tog λέγει, ἀλλὰ περὶ τῆς οὔσης καὶ δοκούσης; ἥνπερ 
μόνην οἱ πολλοὶ δεινότητα ὀνομάξουσ:. β-. Προκα- 
ταρχτικαῖς, 5 “προκαταρκτικὰς λέγει τὰ «προοίμια, 
καταρχειχὰς 7 "δὲ, ὅταν πολλὰ διηγούμενος, εἶτα eig xa- 
τάστασιν καὶ ἀρχὴν ὃ ἐπαναγαγῃ τὸν λόγον. γ΄. Πότε το. 
μὲν δεῖ" ? οὐ γὰρ ἀεὶ λεκτέον ἐστίν" ἐπὶ πᾶσι rae &- 
ριστος ὁ καιρὸς οὐχ ἧττον fo ἢ τὸ μέτρον" καὶ γὰρ Ico- 
χράτης ἐν συμποσίῳ αἰτούντων αὐτόν τινων λέγειν € ἑφη- 
σεν" οὗ μὲν ἐγὼ δεινὸς, οὐχ ὃ νῦν χαιρὸς, οὗ δὲ ὃ »v 
καιρὸς, οὐχ ἐγὼ δεινός. δ΄, Τὸν “Σιμωνίδην' οὗτος 45 
πάσης ἐπιστήμων ποιητιχῆς χαὶ μουσικῆς ὑπῆρχεν, ὡς 
ἔχ νεότητος ἄχρι *? “γήρως ἐν τοῖς ἀγῶσι νικᾷν, ὡς καὶ 
v0 ἐπίγραμμα δηλοῖ“. 

4 

?Hgyt uiv Adeluuvrog “ϑηγαίοις, or! ἐγίκα 13 
᾿Αντιοχὶς φυλὴ 14. διιδάλεον τρίποδα. 20 

Ξεινοφίλου δὲ τις υἱὸς “Ἀριστείδης ἐχορήγει, ᾿ 
Περεήκοντ' 15 ἀνδρῶν καλὰ μαϑόντι χορῷ. 

b T. VII. xoi τῶν δημοσίων ἄλλος, μὲν ἐν συμβουλευτικοῖς, οἵ- 
τῶς ἰδίως λεγομένοις, ἄλλος δὲ ἐν Φιλιππικοῖς. * 6 Ald. προκα- 
ταρκτικοῖς. 7 T. VII. καταστατικὰς, ὅταν λέγῃς. 8 T. VII. 
xal ἐπανάληψιν ἐπανάγῃς τὸν λόγον καὶ ἐπισημαίνῃς. 9 T. VII. 
0. Ven. Τά re εἴδη rov λόγου καὶ τὰ λοιπά" τὰς ἰδέας φησι καὶ τὰ 

ἑκάστης ἰδέας ποιητικά" καὶ ἔιε τῶν προειρημένων ἕχαστα, πότε μὲν 
δεῖ, πότε δὲ μὴ δεῖ λέγειν, καὶ ποῦ καὶ μέχρι πόσου καὶ πρὸς ὅν τινα 
καὶ πῶς καὶ διότ. 40 Mon. ἢ τοῦτον ἢ τὸ μέτερον. 417. 
VH. τινῶν» αὑτόν. 12 T. VII. ε. μέχρις ὑγδοιήκοντα ἐτῶν yuxqy 
ἐν Toig ἀγῶσιν ᾿᾿ϑήνησιν (Ald. νεκᾶ], 15 Par. 2977. ὅτε ἡνίκα 
φυλαχὴ, sine Αντιοχὲς. 14 Ald.qiij. Mon. δεδάλαιον. — 15 Ald, 



5a  MASIMOY TOY, ILAANO Y40Y 

"Augi διδασκαλίᾳ δὲ Σιμωνίδη ἕσπετο xvüog. 
᾿᾽Ογδωκονταετεῖ 16 παιδὶ 11 Δεωπρεπέος; 

βαρβιτοῦ 18 δέ ἐστιν εἶδος ὁ ὀργάνου. & Ov γὰρ δεινὸν 
ἀοιδόν" ὃ γὰρ βαϑείαις “ἐννοίαις χρωμενὸς τοῖς μὲν 

5 πολλοῖς νομίξεται δεινὸς , Toig δὲ ἀχριβέσιν οὐδμμῶς, 

411 ς΄. Μέγας τῷ λόγῳ" μέγας ?* ὡς μεγέϑους καὶ ἀξιώ- 

μάτος μετέχων" ὑπὲρ Ἑλληνων γὰρ ἀδικουμένων καὶ ?* 
χατὰ βαρβάρων ἀσεβούντων ἐποιεῖτο τοὺς λόγους. 

Δεινὸς τοίνυν λόγος καὶ ἔστι καὶ εἶναι 33 δοκεῖ, καὶ τὰ λουτά, 

* 10 d. Εἴδει τινὲ, τουτέστιν ἢ λαμπρότητι ἢ τραχύτητε 
ἢ καὶ ἀμφοῖν" κατὰ χοινοῦ δὲ τὸ. φαίνεται.. β. Καὶ ἐ- 
χρῆται μέν" περὶ μεγάλων 33 γὰρ καὶ δημοσίων πρα- 
γμάτων; ποιούμενος τοὺς λόγους ὁ Δημοσϑένης εἰκότως 
τῇ φαινομένῃ καὶ οὔσῃ δεινότητι χέχρηται , ἵνα ταὶ τοῖς 

45 ἀχροωμέγοις ἀξιόπιστος εἶναι δοχῇ, τῷ εἰς δέον. ἑκάστῳ 

κεχρῆσϑαι τῶν ἐπιχειρημάτων καὶ τοῖς ἀντιλέγουσε μὴ 
λίαν εὐχαταγώνιστος φαίνηται" ἐν δὲ 34 roig Φιλιππει- 

κοῖς 

πεντήκονια. 416 Par. 2977. ὑγδωκονταετεῖ Mon. Par. 2916. ὅγ- 
δοηκ. Ald. et Par. ὄγδοκοντ. in Par. manus serior ἡ inscripsit, 

Hic versus Jegitur etiam apud Aristid. περὶ τοῦ παραφϑ. T. II. 

jp. 379. Jebb. p. 514. Dind. .Ultimum distichon habet Plut, an 
séni sit ger. resp. c. 3. Cfr. Clinton. fast. Hellen. p, 55. ed. 

Krueger, 17 Mon. παισί, Post “εωπρ. T. VII. addit: qaol 

δὲ αὑτὸν μετὰ τὴν νίκην πλεῦσαι πρὸς ᾿Ιέρωνα καὶ μετ᾽ ὀλίγον ép 
᾿ Σικελίᾳ τελευτῆσαι. 18 ex Sch. min, 19 T. VIL. c. 20 

T. VII..3. μέγας μέν, 21 xai T, VII. om. Sq. ἀσεβούντων ex 

T. VIL. recepi. ld. ἐποίει τοὺς à. διηρμένος δὲ ὡς χομματικὸς, 
τραχύτητι γὰρ καὶ ὃ τοιοῦτος προσήκει, σφοδρὸς, ὧς μηδὲ xoupati- 

κὸς πολλάκις ὑπάρχων, ἀλλὰ κατ᾽ ὄνομα τὸν λόγον ἀναπαύων», οἷον 
ὃ qauguaxog, ὃ λοιμός, — 22 Ald. ὃ μὲν καὶ ἔστι εἶναι δοκεῖ, 25 

T. VII. i^a. 24 T. VII. Διὰ τί κέχρηται [Mon. διαχέχρηται) 

ἐν qui. τῇ φανερᾷ, ἴσως. “-- Sch. min, φημέ τέλος χαριέστε- 
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xoig τῇ φανερῷ χρῆται δεινότητι , ἴσως ἵνα τῶν ἄλλων 

ῥητόρων καταφρονήσαντες αὐτῷ πειϑαρχήσωσιν, ὡς κα- 

τὰ δεινότητα τὸ συμφέρον μᾶλλον τῶν ἄλλων εὑρίσχοντι. 

y. 4ληϑινῇ δὲ μᾶλλον' μὴ ?5 προλέγων γὰρ, ὡς 
'ϑαυμάξει ἢ ἀγανακτεῖ, ὅπερ μέϑοδός ἐστιν ἀφελείας, ?Ó 

οὕτως ἑκάτερον εἴργασται ?7 τῶν παῤαδειγματὼν" 35 καὶ 
σφοδρότητος ?? δὲ μετέχει ταῖς ἀποστροφαῖς, καὶ κάλλους 
τοῖς παρίσοις. "5 δ΄, 4v ἐνάργειαν" διὰ τὴν ἔμφα- 
σιν, ἥτις ἐστὶν ἡ δήλωσις τῆς τροπῆς. ἑ. Τὸ κατὰ 

συστροφήν᾽ ἀντὶ τοῦ περιοδικὸν καὶ συνεσφιγμένον. 
c. Τάγε μὴν τοῦ «“Δυσίου" πανταχοῦ γὰρ ὁ “Μυσίας, ὡς 

καὶ Διονύσιός φησι, τῇ οὔσῃ μὲν, μὴ δοχούσῃ δὲ yon- 
ται "1 δεινότητε᾽ καί φησι 53} περὶ αὐτοῦ ἐν τῷ περὶ 
μίμήσεως τάδε", πεποίηται γὰρ αὐτοῦ τὸ ἀποίητον χαὶ 
οὐ λέλυται ?? τὸ λελυμένον, xol τὸ μὴ δοχοῦν δεινῶς "4 
κατεσχευάσϑαι δεινῶς ἔχει" 35 ταύτην δὲ αὑτοῦ τὴν Üu- 

ρον" ἀλλὰ ταῦτᾳ φήσει" ποῖα τὸ γὰρ ἔγωγέ τί φημι καὶ τὰ ἑξῆς. 

Τὰ λοιπὰ εἴδη" οἷον σχήματα, λέξεις καὶ τὰ λοιπά, Περὶ τὴν 

. μέθοδον" πῶς δεῖ ἐκβάλλειν τὴν διάνοιαν, διὰ ποίας λέξεως, διὰ 

σίας συνϑήκης καὶ τὰ τοιαῦτα. Εἴδει τινὶ λόγου χρησάμε- 

»oc* ἢ λαμπρότητι , ἢ τραχύτητι, ἢ καὶ ἀμφοῖν. ibid. κατὰ κοινοῦ 

τὸ φαίνεται. Τοιαύτης δεινότητος" τῆς οὔσης καὶ δοκούσης. 

Καὶ ᾿ἡϑική᾽ δοκεῖ εἶναι ἀπὸ κοινοῦ καὶ φαίνεται. ib. 3j μέϑοδορ 

mM 

10 

xal ἢ itayytMa. *H ἐξαγγελία" λέξις, Καὶ αἱ τοιαῦται" αἵ. 

παράδοξοι καὶ βαϑεῖαι καὶ βίαιοι. 25 Sch. min. repetunt: 

ov προλ. y&Q ὡς ϑαυμάζων ἀγανακτεῖ — ἀφελείας, 26 Ald, 
T. VII. ἀληϑείας. Sch. min. ἀφελείας. 27 Ven. εἰργάσατο. 

28 T. VII. add.: τά ve πρότερα καὶ τὰ ὕστερα. 29 Ald. ego- 

δρότητι. — 50 T. VII. add.: xoi ὁμοιοτελεύίτοις. Litt. δ, abest a 

T. VII. 51 T. VII. κέχρηται. — .532 T. VII. βοᾷ περὶ αὐτῆς 

διαῤῥήδην. 53 Ven. δέδεται. sine οὗ, ut supra p. 446. 34 

δεινῶς κατεσκ. Mon. om. [Ald. κατασκενάσϑαι) —— 55 Sequitur 

. in Ven. τὸ. γὰρ σφόδρα j9ixoig xal ἀνειμέναις καὶ ταῖς ἐννοίαις 

καὶ τῇ λέξει καὶ πᾶσι τοῖς ἑπομένοις ἕως τοῦ σφόδρα οἶμαι δεινοῦ -. 

Rhetor. V. . 35 
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νότήτα καὶ ἐκ πάντων μὲν αὐτοῦ δυνατὸν φωρᾶσαι TOY . 
λόγων, ἀρχέσει δὲ καὶ τοῦ κατὰ Διογείτοδος ὀλίγα πα- 
ρατεϑέντα πρόδηλον ἡμῖν τὴν τοῦ ῥήτορος ἰδέαν κατα- 
στῆσαι. Διόδοτος. yàg Διογείτονος τοῦ ἀδελφοῦ ϑυγα- 

5 τέρα γήμας καὶ σχὼν ἐξ αὐτῆς παῖδας ἐξιὼν ἐπὶ “πόλε- 
μον ἐν τοῖς Πελοποννησιαχοῖς ἐπίτροπον χαταλιμθτάνει 
τῶν παίδων τὸν ἀδελφὸν, xci μαχόμενος ἐν ᾿Εφέσῳ τε- 
λευτᾷ τὸν βίον" ᾿4ϑηναίων δέ τις γήμας τὴν Διοδότου 
μὲν ϑυγατέρα, Διογείτονος δὲ' ϑυγατριδῆν, ἐγράψατο 

| 10 Διογείτονα καχῆς ἐπιτροπῆς τῶν παίδων" D dvciag 36 

yíyonge TOY κατὰ Διογείτονος λόγον" ἄξιον οὖν "7 ἔχ τε 
τοῦ προοιμίου χαὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς διηγήσεως τὸ ὕπο- 

ροὕττον 38 ατεχνῶς τῆς «υσίου κατανοῆσαι δεινότητος. 

»δὲ μὲν 39 μὴ μεγάλα ἦν, ὦ ἄνδρες, τὰ διαφέροντα, οὐκ 
45 ἄν “ποτε εἰς ὑμᾶς. εἰσελϑεῖν τούτους εἴασα, νομίζων αἔ- 

σχιστον εἶναι ἠρὸς τοὺς οἰχείους διαφέρεσθαι, εἰδώς τε, 

ὅτι οὐ μόνον οἱ ἀδικοῦντες χείρους ὑμῖν εἶναι δοχοῦσιν, 
ἀλλὰ καὶ οἵτινες ̂? ἔχοντες ἔλαττον ^* ὑπὸ τῶν προση- 

'κόντων οὐκ ἀνέχεσθαι δύνανται" ἐπειδὴ μέντοι, ὦ ἄν- 

20 δρες, ̂? πολλῶν χρημάτων ἀπεστέρηνται xol πολλὰ xci 
δεινὰ πεπονθότες ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν, ἐπ᾿ ἐμὲ ^ χῃδε- 
στὴν ὄντα κατέφυγον; ἀνάγκη μοι γεγένηται εἰπεῖν ** 
ὑπὲρ αὐτῶν" ἔχω δὲ τούτων μὲν ἀδελφὴν. Διογείτονος 
δὲ ϑυγατριδῆν, καὶ πολλὰ δεηϑ εὶς ἀμφοτέρων, τὸ μὲν 

λόγου οὐ μὴν δοκοῦντος ys εἶναι τοιούτου. Tum T. VII. τὴν ἀυσίου 
, δεινότητα τὴν οὖσαν μὲν, μὴ δοκοῦφαν δὲ καὶ ἐκ πάντων. “ 586 

T. VII. Avolus om. Ven. post λόγον ponit: ὅ vc. 37 Ald. 

ὄν. T. VII. οὗν, 588 Ven. ὑπόρυπονν. 3909 Or. in Diog. init. 
(p. 588. Bekk. 40 T. VIL εἴτινε. — 41 Ven, ἔλ. ὑπὸ τῶν 
' προσ. ἔχοντες ἀνέχ. μὴ δύνωνται. Tum Mon, ἐπειδὴ μέντοι ἐν πολ- 

λῷ χρημάτων. 42 T. VII. ὦ δικασταί. . 43 Ald. ἐμὲ δέ, 

T. VII. δὲ om. 44 εἰπεῖν Ald. Mon. Par. 2916. om. recepi 

ex Ven. | ] 
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᾿ πρῶτον ἔπεισα αὐτοὺς τοῖς φίλοις ἐπιτρέψαί τὴν 45 δία» 
ταν, περὶ πολλοῦ ποιούμενος τὰ τούτων πράγματα μη- 
δένα τῶν ἄλλων siüÉvot* ἐπειδὴ δὲ ὃ dibytizwv, ἃ ga- 
γερῶς ᾿ἔχων ἐξηλέγχετο, περὶ τούτων οὐδενὶ τῶν αὐτοῦ 
φίλων ἐτόλμα πείϑεσθαι, ἀλλ᾽ ἠβουλήϑη καὶ φεύγειν δ 
δίκας καὶ μὴ οὔσας διώχειν καὶ χαϑυπομένειν 59. τοὺς 
ἐσχάτους κινδύνους μᾶλλον ἢ τὰ δίχαια ποιήσας ἀπηλ- 
λάχϑαι τῶν πρὸς τούτους ἐγκλημάτων, ὑμῶν δέομαι. 

ἐὰν μὲν ἀποδείξω οὕτως αἰσχρῶς αὑτοὺς ^? ἐπί τετροπευ- 

μένους ὑπὸ τοῦ πάππου, ὡς οὐδεὶς πώποτε ὑπὸ τῷν μη- 10 

δὲν προσηχόντων ἐν τῇ πόλει, ᾿βοηϑεῖν αὐτοῖς “τὰ Ói- 

xqux, δὲ δὲ μὴ, τούτῳ μὲν ἅπαντα πιστεύειν, ἡμᾶς δὲ 
εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγεῖσθαι χείρους εἶναι, “ἄρχεται, 
δὲ τῆς διηγήσεως ὧδε. » ZdtÀgoi ἦσαν; ὧ ἄνδρες, Δ. 

δοτος xat Διογείτων ὁμοπάτριοι καὶ ὁμομήτριοι; xal τὴν b1 
μὲν ἀφανῆ οὐσίαν ἐνείμαντο, τῆς δὲ φανερᾶς ἐκοινώ- 412 
vovy* ἐργασαμένου δὲ Διοδότου κατ᾽ ἐμπορίαν πολλὰ " 

χρήματα, πείϑει αὐτὸν λαβεῖν Διογείτων ** τὴν ἑαυτοῦ 
᾿ϑυγατέρα" * ὁρᾷς ὅπως εὐθὺς ix προοιμίων Ó «Τυσίας : 
᾿ἡϑιιὸν ἀπεργάζεται τὸν ? λόγον ἀφελέσι σφόδρα ταῖς 10 
τε ἐννοίαις xoi ταῖς μεϑόδοις γρώμενος" καὶ πουλλὴν 

- ἐπιείχξιαν τῷ διώχοντι μαρτυρῶν τῷ τὸ ἑκόντα μειονεχτεῖν 
χαὶ ἄχοντα δῆϑεν ἰέναι πρὸς λόγον" 5? πολλῇ δὲ χέχρηται 
τῇ δεινότητι πιχρὼρ ἐχπεριερχόμενος τὴν τοῦ προσώπου 

ποιότητα, ὅτι πάππος ὧν xot ϑεῖος τοὺς ἐγγόνους ἀδικεῖ 25 

καὶ ἀδελφιδοῦς, χατὰ ἀδικήματα οὐχ εὐκαταφρόνητα, ἀλλὰ 
πολλὰ 51 xci δεινᾷ" ὁμοίως δὲ τῷ προοιμίῳ καὶ ἢ διήγη- 
σις ηϑικῶς τε καὶ δεινῶς ἐσχευώρηται, 51 ὡς πάντας ἂν 

45 T. VII. διαιτᾷν [Mon. δίαιταν]. 46 καϑύυπομένειν — OL. 
xax Ven. om, 47 αὐτοὺς ex T. VII. recepi. 48 T. VIL . 
Διογείτων λαβῆκ τὴν ἐξ αὐτοῦ. 49 τὸν T. VIL. om, 650 Ven. 
inserit; xai τῇ λέξεε καϑαρᾷ κεχρημένος δοκεῖ μὲν ἀφελῶς προάγειν 
τὸν λόγου.  — 54 'T. VIL. καὶ πολλά. b3 Mon. ἐσχεώρηται, 

46 
- 
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. ὀμόσαι μηδένα 9? ἀδικώτερον εἶναι Διογείτονος. τῇ δὲ 
᾿ ὄψει 5,4. ἔξωϑεν τοῦ λόγου πολλή τις ἡ ἀφέλεια χαὶ χα- 
᾿ϑαρότης ἐπανθεῖ. ζ΄. Ὗ πορύττειεν" 55 ἐχ μεταφορᾶς 

τῶν ἐπιβουλευόντων 56 δι᾿ ὑπονόμων ὀρυγμάτων ταῖς πό- 
δλεσι. 9. Καὶ αὐτὸν πως" τὸν ῥήτορα τὸν κατασκευά- 

ζοντα τὴν οὖσαν καὶ μὴ δοκοῦσαν δεινότητα. 

Φαίνεται δὲ λόγος δεινὸς οὐκ ὧν τοιοῦτος, καὶ τὰ λοιπά. 

Φαίνεται δέ" Διονύσιος * ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ 

χαρακτήρων περὶ Γοργίου" τάδε φησὶν, ὕτι τῆς ἰδέας αὐὖ- 
40 τοῦ τῶν λύγων τοιοῦτος ὁ γχαραχτὴρ᾽ ἐγχωμιάξει δὲ τοὺς 

,Par.2916.2977. ἐσκευώρητα. 63 Mon. μηδέ. δ4 T. VII. 
ἔξωϑεν ὄψει, 55 Litt. & et ἡ sunt ex sch. min. 56 Scb. 
min. ταῖς οἰκίαις, οὕς τοιχωρύχους φαμέν. — Sch. min.: δι 

ἐνάργειαν" διὰ τὴν ἔμφασιν, ἥτις ἐστὶν ἢ δήλωσις. τῆς τροπῆς. 

Τὸ κατὰ συστροφήν" ἀντὶ τοῦ συνεσφιγμένον, ὡς ἔχει τὸ, οἷς 

᾿ γὰρ ἂν ἐγὼ ληφϑείην. — Φύσει φησὶν ἔχειν καὶ δοκεῖν ἔχειν τὴν 

δεινότητα τὸ κατὰ συστροφὴν σχῆμα, δύναμι» γὰρ τὴν δεινότητα 

ἐκάλεσεν. — Ὃ γὰρ ᾿Ορχυμενὸν καὶ Κορώνειαν τότε Θηβαίοις πα- 

ραδοὺς, πῶς ἂν Μεσσήνην “ακεδαιμονίοις ἀφεῖναι κελεύων τὸ τὰ δί- 

καια νομίζειν ταῦτ᾽ εἶναι σκήψαιτος Τοῦ δ᾽ av μὴ δοκοῦντο ς" 

. ταύτην. καὶ μέθοδον δεινότητος ὀνομάζει ὃ τεχνικός, Ἔν δὲ τῇ μι8- 

ϑόδῳ᾽" αὕτη ἢ μέθοδος οὔτε περὶ τὴν λέξιν, οὔτε περὶ τὰ σχήματα 

γίνεται, ὡς ab λοιπαὶ, ἀλλὰ τὸ πῶς δεῖ ἐκβάλλειν τὰ νοήματα, ὅπερ 

ἐστὶ μέϑοδος. Πᾶσι δὴ τούτοις" ἐπανάληψις. -- Περὶ κατα- 

στάσεως ἤγουν προδιηγήαεως καὶ περὶ καταστάσεως, ἥτις ἐστὶν ij 

αὐτὴ ἣ διήγησις, ὅλος ὃ δεύτερος τόμος τῶν εὑρέσεων διαλαμβάνει. 
— Ζημείωσαι, ὅτι τὴν οὖσαν μὲν, μὴ δοκοῦσαν δὲ μᾶλλον ἐξαίρει 

καὶ ἐξυμνεῖ. 

4 T. VII. add.: ὃ πρεσβύτερος. Ἐς 2 T. VIL. λέγων [ Mon. 

λέγει] τάδε φησὶ" δικανικοῖς uiv οὖν αὐτοῦ [ Ven. oU περιέτυχον 

αὐτοῦ À.] οὗ περιέτυχον λόγοις, δημηγορικοῖς δὲ ὀλίγοις καὶ τισι 

καὶ τέχναις, τοῖς δὲ πλείοσιν ἐπιδεικτικοῖς" τῆς δὲ ἰδέας [Ven Par. 

2977. ταῖς δὲ ἰδέαις] αὑτοῦ τῶν λόγων x. t. À. 
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᾿ ἐν πολέμοις ἀριστεύσαντας AO nyalwy* Ti γὰρ amv toig 
ἀνδράσι τούτοις, ὧν δεῖ ἀνδράσι προσεῖναι; τί δὲ καὶ προσῆν 
ὧν οὐ δεῖ" προσεῖναι; εἰπεῖν δυναίμην & βαύλαμαι, βουλοί- 

| um 4 δ᾽ ἃ δεῖ, λαϑὼν μὲν τὴν ϑείαν " νέμεσιν, φυγὼν δὲ 
τὸν ἀνϑρώπινον φϑόνον" οὗτοι γὰρ ἐχέχτηντο ἔνϑεον μὲν 

τὴν ἀρετὴν, ἀνθρώπινον δὲ 10 ϑνητὸν, πολλὰ 5 μὲν δὴ τὸ 

παρὸν ἐπιεικὲς τοῦ αὐϑάδους δικαίου προχρίνοντες, πολ- 
| λὰ δὲ νόμου ἀχριβείας λόγων ὀρϑότητα, τοῦτο 7 νομί- 

| ζοντες ϑειότατον xoi χοινότατον νόμον, TO δέον ἐν τῷ 
| δέοντι xol 9 λέγειν καὶ σιγᾷν καὶ ποιεῖν, καὶ " δισσὰ 
| ἀσχήσαντες μάλιστα ὧν δεῖ, * γνώμην τὴν μὲν βουλεύον- 

5 Mon. 527, οὐδέσι προσ. 4. Weber. in ephemerid. scho- 
E last. a. 1827. P. II. nr. 78. p. 620. mavult: βούλομαι δὲ ἃ δεῖ, 

vel βουλοίμην δ᾽ ἂν ἅ δεῖ, Tum Ald. δὲ à. Τ΄ VII. δ᾽ à. 5 
Ald. ϑεῖαν. Weber. scripsit Ἰγέμεσιν. 6 πολλὰ μὲν "mn 
ye» ὄὀρϑότητα Ven, om. — Mon. 8. habet προκρίνοντι et ὀρϑύ- 

τητος. Pro παρὸν Foss. (de Gorgia Leont. Comment. Hal. 1828.) 

scribendum censet παριὲν, ,,potiorem enim illi justitia, quae 

severe exigit, aequitatem duxerunt comiter indulgentem. — 7 

| , Weber mavult: τοῦτον. 8 καὶ λέγειν καὶ Mon. 8. om. Spen- 

gel. vez». συναγ. p, 79. deesse suspicatur xai ἐᾷν. 49 xoi δισ- 

σὰ — ἀποτελοῦντες Ven. om. — £0 Hardion in dissertatione de 

origine et progressibus rhetoricae in Graecia (Memoires de 

l'Àcademie des Inscriptions et Belles Lettres T. XIX. p. 203 sqq. 

: et Geel, in hist. crit. Sophistarum p. 60, post. μάλιστα lacunam 
*tatuunt, quam Geel. ita explet: ἕν μὲν ἀρετὴν, E» δὲ γνώμην, 

τὴν μὲν fovi. Schoenborn. in diss. de authentia declamatio- 

| num, quae Gorgiae Leontini nomine exstant, (Vratisl. 1826.) 

p. 9. pro ὧν scribit οὖν, »et duplici igitur modo inprimis pru- 

dentiam adhibuerunt, cum consilium capientes, tum persequen- Q^ 
, tes'^, — Weber. 1. 1. οἷον. Ald, ὧν δή. Mon. 8. ὧν δ᾽ εἰ. Mon. 

527, Ven. Par. 2916. ὧν δεῖ, quod Foss. p. 75. conjectura as- 

. secutus est. Idem post γνώμην apte addit verba: καὶ ῥώμην». ἡ 
coll. Aristoph. Av. 641. 642. 

^ 
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τες τὴν δ᾽ 9* ἀποτελοῦντες, ϑεράποντες μὲν τῶν. ἀδίκως 

δυστυχούντων, χολασταὶ δὲ τῶν ἀδίκως εὐτυχούντων, αὖ- 

ϑάδεις πρὸς τὸ συμφέρον, EL evógy tos 23 πρὸς τὸ πρέ- 

πον, τῷ φρονίμῳ τῆς *^ γνώμης παύοντες τὸ ἄφρον, 
6 ὑβρισταὶ εἰς τοὺς ὑβριστὰς, κόσμιοι εἰς τοὺς κοσμίους, 

ἄφοβοι εἷς τοὺς ἀφόβους, 15 δεινοὶ ἐν τοῖς δεινοῖς. μαρ- 

τυρίας *9 δὲ τούτων τρόπαια ἐστήσαντο *7 τῶν πολεμίων͵ 
Διὸς μὲν ἀγάλματα, τούτων δὲ. ἀναϑήματα, Σ8 οὐχ ἄπει- 

ροε οὔτε ἐμφύτου "Aosog, οὔτε νομίμων ἐρώτων, οὔτε ἐνο- 
10 πλίου ἔριδος, οὔτε φιλοχάλου εἰρήνης, σεμνοὶ μὲν πρὸς *? 

τοὺς ϑεοὺς τῷ δικαίῳ, ὅσιοι δὲ πρὸς τοὺς τοχέας τῇ 
᾿ϑεραπείᾳ, δίκαιοι πρὸς τοὐὸ ἀστοὺς τῷ ἴσῳ, εὐσεβεῖς δὲ 

πρὸς τοὺς φίλους τῇ πίστει" τοιγαροῦν αὑτῶν ἀποϑανόν-- 

των Q πόϑος οὐ συναπέθανεν, ?? ἀλλ᾽ ἀϑάνατος 28 οὐχ 
— 

11 Ald, rj» δέ, Mon,8, τῶν δ᾽, Par. 2916. τῶν δέ, Par, 

2977, Ven, τὴν à, 12 αὐϑάδεις πρὸς τὸ συμῳ. Ven.om. — 15 

Ald, ἀόρτιτοι, — Hardion, ἀήττητοι. — Geel, ἄρτιοι. Weber. no- 

vam! vocem creat: ἀορείται, quam commendari censet voce 
simplice rírag Aesch, Choéph. 65. et ἀτέτας Eumen, 252, Mon. 
527, Par, 2918, ἀόργητοι, ut Foss, P. 75, scribendum esse con- 

jecit, ita explicans; ,,nec λέαν ὀργίλοι erant bellatores iati, sed 
αὐθάδειφ πρὸς τὸ συμφέρον (constantes et firmi, quantum prode- 
vat), neque vero ὅλως ἀόργητον, sed ἀόῤγητοε πρὸς stQ πρέπον 

(clementes, quantum decebat), coll, Aristot. Eth. magu. I. c. 7 

δἰ μὲν λίαν ὀργίλως, κακῶς ἔχομεν πρὸς ὀργὴν, εἰ δ᾽ ὅλως μὴ δρ- 

γιζόμεϑα ἐφ᾽ οἷς δεῖ, καὶ οὕτως κακῶς ἔχομεν πρὸς ὀργήν, Mon.8. 
εὐέργητοι, "Par, 2977, 2916. Ven, εὐόργητον, bene dispositi, ut 

ὀργὴ πετρόπος, Valck, ad Eur, Hippol, 1038, Erf. ad Sophocl. 

, Ànt, 354,  Blomf, ad Aésch, Prom, 586, . — 14 Mon. 8. τῷ τε 
γνώμης, 15 Ald, ἀφρόβους, vitio typogr, 16 Ald, μαρτυρία. 

. Mon, 8, Par, 2916, 2977, μαρτγρίας, 17 Spengel. conjicit: 

ἔστησαν, 18 Mon, 8, ἀνϑήματα, 49 Ald, ἐς. Ven, Mon.8. 

* Par, 2916, 2977, πρός. 20 Mon,8. συγαπέϑανε. 21 Ven. 

Par, 2916, ἀλλὰ ϑάνατος, Tum Ald) oix ἐγ ἀσωμάτοις. — Har- 
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ἐν ἀϑανάτοις σώμασι ζῇ οὐ ζώντων.“ ΣΣεμνὰς γὰρ ἐν- 
ταῦϑα συμφορήσας λέξεις ὁ D'ogyíag ἐννοίας ἐπιπολαιο- 

τέρας ἐξαγγέλλει τοῖς τε παρίσοις χαὶ ὁμοιοτελεύτοις χαὶ 

ὁμοιοκατάρκχτοις 32 χαλλωπίζων διόλου προσκόρως 33 τὸν 
λόγον. β΄. Καὶ δεῖξαι περὶ παντων" προβλημάτων "Ὁ 
μέν φησι τῶν παρὰ τοῖς ῥήτορσι χαλουμένων ζητημάτων, 
εἰδὰν δὲ ἤτοι καταχρηστικῶς τῶν ἰδεῶν, ῆ τοῦ δικανιχοῦ 
καὶ συμβουλεντικοῦ καὶ πανηγυρικοῦ" τρόπων δὲ τοῦ ἐν- 
δόξου, 25 τρῦ ἀδόξου, τοῦ μιχτοῦ. προκαταρχτικὰ δέ φησι 
τὰ πρῤοοιμιαστικὰ xal καταστατιχά. 356 ἐν γὰρ ταῖς χα- 
ταστασεσι᾿ τά τε οἰκεῖα συνιστῶμεν, καὶ τὰ τῶν ἐναντίων 

dion et Geel. l.l. ἀλλ᾽ ἀϑάνατος ὧν ἐν ἀσωμάτοις σώμασι ζῇ. 

- Schünborn. auctore Passovio lectionem Aldinae tuetur, negati- 

one cum verbo ζῇ conjuncta: ,, desiderium eorum non simul 

mortuum est, sed immortale, non vivit corporibns, quae jam 

non sunt corpora ; torum, qui non vivunt. Weber. et Foss. 

olx cum ἀσωμάτοις jungunt, ita ut ille corporibus sub oculos 

cadentibus res ab iis gestas significari statuat. Fossio οὐκ ἀσώ- 

ματα σώματα corpora sunt, quae non item, atque mortua bella- 

AA 

torum corpora, sunt incorporea!) sed firmiora illis et apta ad : 

interfectorum memoriam conservandam: nempe ea, quae supra 

appellata sunt τούτων ἀναϑήματα, corporea sane et immortalia , 

de oratorum sententia corpora. Mon.8. Par. 2916..2918. ἐν oix 

ἀσωμάτοις, Ven. ovx ἐν ἀϑανάτοις. Haec antithesis vere Gor- 

giana. *- Fortasse levi transpositione opus est, ἐν οὐκ ἀϑανάτοις. 

Aptissime Spengel. laudat Lysiae epitaph. $. 81. ἐγὼ μὲν οὖν 

αὐτοὺς καὶ μακαρίζω τοῦ ϑανάτου καὶ ζηλῶ καὶ μόνοις τούτοις ἀνϑρώ- 

"wv οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσϑαι, οἵ τινες ἐπειδὴ ϑνητῶγ σωμά- 

τῶν ἔτυχον, ἀϑάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν κατέλιπον. 

Cfr. Anthol. T. II. pag. 82. 22 T. VII ὁμοιοάρκτοις. Ven. 
ὁμοιάρκτοις καὶ ὅμοιοτελεύτοι. .. 23 Ald. zocxogov. Weber. 

scribit πρόςκορον. Par. 2916.:2918. Ven. Mon. 8. προςκόρως. 

24 T. VIL. ἡ —x. — 25 T. VIL τοῦ ἀδόξου, τοῦ ἐνδύξου 26 

καὶ καταστατικὰ T.[VTI. om. 
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διαβάλλοιεν..327 τὸ δὲ ὅλον εἶδος εἶναι τοῦ λόγου, οἷον 
ηϑικὸν, ἀξιωματικὸν, δεινὸν, σαφὲς ἡ τὸ δὲ χατὰ τόνδε 
τὸν χαιρὸν, τουτέστι προσεχὼς τῶν πραγμάτων , ?9 ἐφ. 

οἷς αἱ δίκαι, ἢ μετὰ χρόνον. y. Kai ἐπὶ τῶνδε" 19 
5 τουτέστι τῶν διχαστῶν ἢ τῶν βουλευτῶν ἢ ἀχροατῶν" 

ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν βουλευτῶν τὰ χατεπείγοντα μόνον δεῖ 
413 λέγειν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν ̓ Αρείῳ πάγῳ δικαστῶν οὐδὲ προ- 

οιμιαστέον, ἢ ἐλεεινολογητέον, ἀλλ᾽ αὑτὰ ψιλὰ τὰ πρά- 
γματα λεκτέον" πόλεμός τε γὰρ ἐπηρτημένος οὐχ ἐπιδέ- 

10 χεταῦ σχολὴν 3? xol δικαστὴς σώφρων κινοῦντα πρὸς 
πάϑος περιόψεται 33 τὸν λέγοντα. ὃ. Καίτισι μὲν 

' πλεονάσαι" τὰς γὰρ 35 ἰσχυροτέρας τῶν. ἐννοιῶν καὶ 
ἐφ᾽ αἷς σφόδρα πέποιϑεν ὁ λέγων πρώτας τε xoi τελευ- 
ταίας ὃ ἐπιστημῶν τάξει, «ἀτεχνῶς ἐχμιμούμενος ΝΙέστο- 

45 ρα, xal τοὺς χαχοὺς εἰς μέσον ἐλαύνων. 

Περὶ πολιτικοῦ λόγου. , 

*0 πολιτικὸς τοίνυν καλούμενος λόγος γίνεται μὲν διὰ πασῶν τῶν 

προειρημέγων ἰδεῶν, καὶ τὰ λοιπά. 

Ὁ πολιτικός" παραστήσας πρότερον ἑχάστης ἰδέας 
20 τὴν δύναμιν μετῆλϑε νῦν ἐπὶ τὸν πολιτικὸν λόγον καὶ 

τὴν μίξιν αὐτῶν" δεῖ γὰρ τὰ ἁπλᾶ πρὸ τῶν συνϑέτων 

27 T. VII. add.: πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέρον ἐργαζόμενοι τὰς 

καταστάσεις, ὡς ᾿Ισοκράτης (φησὶν, quod sequitur, Ven. om.) ἐδέα 

δαξε. 28 T. VII. add.: γεγογότω. 39 T. VII. Τὸ μὲν νῦν 

σημαίνει τοῦ πράγματος κατεπείγοντος ἢ σχολῆς οὔσης τοῦ βουλεύε- 

σθαι ἐπὶ πλέον" τὸ δὲ ἐπὶ τῶνδε, ἐπὶ δικαστῶν ἢ βουλ. ἢ xg. 

᾿Επὶ μὲν γὰρ βουλ. κατεπείγοντος τοῦ πράγματος, ἢ ἐπὶ δικαστῶν 

τὴν ἀλήϑειαν μόνον γνῶναι ἐσπουδακότων, ὥσπερ ἐν ᾿Αρείῳ πάγω 

οὐδὲ προοιμ. 580 σχολὴν Mon. om. - 51 Ven. ób περιεύψ.᾽ Post 

λέγοντα T. VII. add.: τὸ δὲ πῶς μὲν, τοῦτο, πῶς ἃ μὴ δεῖ λέγειν, 

ἐάσομεν ἄῤῥητα, κατὰ ποίους δὲ τρόπους ὅσα, λεχϑῆναι προσῆχον 

εἰσάξομεν. — 532 T. VIL. 'μὲν γάρ. — 55 ἢ, ὃ. 399, 
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uavOayus. β΄. Φημὶ τοίνυν" δεῖ γὰρ κατὰ πρῶτον 
. λόγον σαφῶς ἐπαγγέλλειν διὰ “τὸ ἀναγχαῖον ἅμα xol - 
χρήσιμον, ὅπως μετ᾽ εὑμαρείας τὸ νοηϑὲν μεταδῶμεν" ὃ 

ὁ γὰρ διανοηϑείς τι χαὶ μὴ φράσας σαφῶς ἐν ἴσῳ εἰ καὶ 
μὴ ἐνεϑυμήϑη, ὡς Θουχυδίδης φησίν" ἀλλὰ μὴν ἀεὶ ὃ 

xol τὸ ἦϑος ἐμφαίνδιν, ὅπως πρὸς τὸν ἀγῶνα διάκει- 
ται, καὶ ταχέως μεταβαίνειν, καὶ μὴ ἐμβραδύνειν, ἀλλὰ 

4 

^ μετὰ γοργότητος anaAAerregO at φροντίζειν δὲ δεῖ καὶ 
μεγέϑους, ὅπως μὴ εἰς τὸν εὐτελῆ λίαν καὶ ταπεινὸν χα- 

ταπέσωμεν" λόγον. διὸ δὴ ^ xai τὴν περιβολὴν δεῖ πλεο- 10 
ψάζειν διόλου, xol οὐχ ἧττόν ye ἢ τὴν χαϑαρότητά τε 
καὶ εὐχρίνειαν. τὰ δὲ λοιπὰ πάντα χατὰ δεύτερον xoi 
τρίτον λόγον. y. Προείρηται" ἐν τούτῳ αὐτῷ τῷ ᾿ 
πολιτιχῷ λόγῳ, ἐν οἷς φησι, τίνων δεῖ ἰδεῶν κατὰ πρῶ- — 
τον λόγον, τίνων χατὰ δεύτερον, τίνων κατὰ τρίτον. 15 
9. Οἷον εὐτέλειαν" εὐτέλειαν λέγει τὴν ὑπτιότητα, 
σκληρότητα δὲ τὴν ἀσάφειαν. ἑ. "Dore εἰ καὶ συμ- 
βαίνει" 6 εἴωϑε γὰρ ἡ λεπτολογία καὶ 7 τὸ χατὰ μέρος 
ξητεῖν, xol ἢ ἀχριβὴς τῶν νοημάτων ἐπιχείρησις ὕπτιόν 

πως τὸν λόγον ποιεῖν. ς΄. Δεινότητος δέ" τῆς κὰὶ 20 
οὔσης καὶ. φαινομένης μάλιστα τῆς δὲ μὴ οὔσης μὲν, 
δοκούσης; δὲ οὐδαμῶς" λέγω δὴ τῆς χατὰ τὴν λέξιν" τὸ 
δὲ ἀνεμφάτως ἀντὶ τοῦ μὴ φαινομένως καὶ συγκεκαλυμ- 
μένωρ. 

Τούτου δὲ rov λόγου τοῦ πολιτικοῦ Ó μέν ἐστι συμβουλευτικχὸς, 25 
xal τὰ λοιπά, 

Τούτου δὲ τοῦ λόγου" ἴσως ἐν πολιτιχῷ λόγῳ 

4 T. VII. et Sicel. «.— 3 Ald. ἐμφαίνει. T. VII. et Sic. 
éugalvtiy, — 5 Sicel. ἐχμετἀπέσωμεν. 4 Sicel. δι᾽ ἃ δεῖ xal. 
Mon. Par. 2977, διὰ δὴ xal. 5 T. VII. Sic. ts xai. . 6 Litt. 
&, est apud Sie. in. et Codd, Parr, tomi VII. 7 T. VII, Sic. τῷ 
10. Sqq. καὶ ἢ ἀχριβὴς -- ἐπιχείρ. om, — v. 22. Ald. δὴ τοῖς. Scr. τῆς., 

^ 
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οὐχ ἂν εὑρεϑείη τὸ πανηγυρικὸν εἶδος, οὐ γὰρ ἀγωνιστι- 

"^ XOv ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐπιδειχτικόν * καὶ οἱ παλαιοὶ ῥήτορες τὸ 

παράπαν OUX ἐχρῶντο αὐτῷ τοῦτον τὸν τρόπον, ᾧ νῦν 
κέγρηνται,, ἀλλὰ πρῶτος Ἰσοκράτης νεώτερον ὃ ἔγραψεν 

5 ἐγχώμιον. β. Ἤ ϑους δέ" ἡ γὰρ εἰρωνεία τὸ ἐναντίον 
τῷ λεγομένῳ δηλοῖ, οἷον πῶς ὑπὸ τῶν χρηστῶν τούτων 

ἔχει τὰ πράγματα. διὸ δὴ καὶ ἁρμόττει τῷ συμβουλευ- 

Tix λόγῳ" τὰ δ᾽ ἄλλα ηϑιχὰ ὡς ἐλάχιστα. y. Ev τῷ 

ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν" 9 ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν γὰρ 
40 λέγων xol χατὰ «“ἠαχεδαιμονίων τῶν μὲν ἐχϑρῶν, τῶν δὲ 

φίλων οὐκ ἠδύνατό τι λέγειν κατὰ «“Ζακεδαιμονίων ὡς φί- 
λων, οὐδὲ 'πάλιν αὖ ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν ὡς ἐχϑρῶν. 
ὃ. Ἥκιστα μετέχει", 19 ga) γὰρ τὸν συμβουλευτικχὸν 
ἀξιωματικὸν εἶναι δεῖ xal δίαρμα ἔγειν xci μἔγεϑος, TOV 

45 7: H δικαγικὸν τοὐναντίον δεῖ χαμαίζηλαν καὶ εὔζωνον 

εἶναι, πλὴν εἰ μὴ, καϑὰ *? δεδηλάχαμεν, γειτνιάζει τῷ 

συμβουλευτιχῷ " οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῆς βουλῆς τὸν αὐτὸν 
. τρόπον καὶ ἐπὶ 3". δικανικῶν λόγων ὃ ἀχροατὴς κοενωνξὲ 

.— τοῦ ἀγῶνος. * ἐ. Τὸ δὲ xarà τὰς ἄλλας" olov λαμ- 
20 πρότητα, τραχύτητα, βλάπτεται γάρ" σφοδράτητα δὲ φησι 

τὸ κατ᾽ εἰρωνείαν σφοδρόν. ς΄. Ὁ ταίνυν καλλιστος" 
τοῦ πανηγυρικοῦ *5 τὸ μέν ἐστι ποιητικὸν, τὸ δὲ ἐν ζητή μασι 

πολιτιχοῖςν τὸ δὲ ἐν λέξει πεζῇ, 0 καὶ Πλατωνικὸν καὶ 

, ἄριστον" τὸ δὲ ἐν λέξει πεζῇ * 5 εἰς τὸ ἀμοιβαῖον διαιρεῖ- 

45 ται, ὃ καὶ δραματιχὸν δαὶ διαλογικὸν 7. xal εἰς τὸ ἀφη- 

8 Par. νεὼ sequente lacuna. — 9 T, VII et Sicel. x. 10 

T.VII. et Sic, xy. 11 ye T. VII. Sic. om. 12 T. VII. Sic. 

xad. 13 T. VII. Sic. ἐπὶ τῶν. 14 In Par. 2977. ad 

marg. adscriptum est: περὶ λόγου δικανικοῦ et paullo post: περὶ 

᾿ μεγάλων πραγμάτων, καὶ ἄνευ συμβουλῆς, quae Mon, in contextum 

recepit. 15 T. VIL et Sic. xj. 16 πεζῇ Ald. om., recepi 

ex Par. — Sic.et T. Vir. πεζῇ λέξει. 47 καὶ διαλογιχὸν T, VII. 

Sic. om. ἡ 
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γηματικόν. .Π λὴν τραχύ T1706 dna εἰκότως 

ἢ τὸ τραχύτης xal ἡ σφοδρότης" οὗ γὰρ κινεῖται πρὸς 418 

iyu ., διὰ τὸ μὴ ὑποχεῖσθαι πρόσωπα. η.Π λὴν 

εῶν τι λέγομεν" ἐχεῖ γὰρ οὐ δεῖ νηπιόν 

opyóg γε μήν" 18 δεῖ γὰρ μᾶλλαν ἐμ- 5 

(0 χρείας ἕνεχεν, *9 ἀλλὰ κατὰ φιλοϑέω-. 

: γνῶσιν, i. Ἐν δὲ 35 τοῖς ἀμοιβαί- 

᾿ποχείμενα πρόσωπα πᾶσα ἰδέα. εὑρίσχεε 

τως ὥστε καὶ ἰδίᾳ ἑκάστην 15 εἶναι, ἐπεὶ 

ἔστιν ὅπου χώραν εὑρίσκει" ἱστέον ?? δὲ, 10. 
Ἱποχειμένων χώραν ἔχει ἐν τῷ τοιούτῳ 

33 

sto. O'oc. 

Kai ὡς μέν ἐν λογογραφίᾳ τοιοῦτον εἶδος εἶναι δεῖ τὸ πανηγυρικὸν, ; 

καὶ τὰ λοιπά, 46 

Περὶ τῆς προπομπείας" ἔστι γὰρ ὃ λόγος πο- 
λιτιχὸς πανηγυρικός * πολιτικὸς μὲν, ὅτι ἀμφισβήτησιν 

ἔχει" πανηγυρικχὸς δὲ, ὅτι à. ἐπαίνων ἐστὶ xci “Ψόγων ἡ 
ὅλη αὐτοῦ διαρτία" ἀνάγκη γὰρ ἑκάτερον τῶν μερῶν ἐξ- 
αίρειν μὲν τὸ οἰκεῖον, μειοῦν δὲ τὸ τοῦ ἐναντίον" γειτνιάζξειν 29 
δὲ δοχεῖ πως τῷ συμβουλευτικῷ ὁ τοιοῦτος λόγος, ᾿ἐπεὶ ᾿ 
μὴ ἕνεχεν ἡδονῆς γίνεται ἀλλὰ χρείας. F. Κατὰ τοὺς 
ytuo μέτραρ" οἱ γὰρ γεωμέτραι ἢ ἕξ ἢ τέσσαρας ὅρους 

τιϑέντες ἦ τὸ ἐλάχιστον τρεῖς. ἀναλογίας ποιοῦσιν" ἐπὶ 

μὲν τεσσάρων, οἷον τοῦ B xol Ó xoi y χαὶ c λέγοντες; 25 
ὃν λόγον ἔ ἔχει τὰ f πρὸς τὰ δ΄, τοῦτον τὰ y πρὸς τὰ ς,᾿ 

τὸν ὑποδιπλάσιον γάρ" ἐπὶ δὲ τριῶν οἷον τοῦ β΄ καὶ δ' 
καὶ ἡ οὕτως ὃν λόγον ἔχει τὰ (7 πρὸς τὰ Ó', τοῦτον τὰ 

48 T. VII. Sic. x9. , 49 T. VIL.Sie.fvexa. 20. T. VIL. 
Sic. 4. ἐν τῷ ἀμοιβαίῳ. — 31 Par. καὶ ἰδίαν ἑκάστη. — 22 T. VII. 
Sic. άλλως. προσώπων γὰρ Vm. 23 τὸ Par. T. VII. Sic. om. 
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νότήτα xal ἐχ πάντων μὲν αὐτοῦ δυνατὸν φωρᾶσαι τῶν 

λόγων, ἀρχέσει δὲ καὶ τοῦ κατὰ Διογείτοδος ὀλίγα ma- 
ρατεϑέντα πρόδηλον ἡμῖν τὴν τοῦ ῥήτορος ἰδέαν κατα- 
στῆσαι. Διόδοτος γὰρ Διογείτονος τοῦ ἀδελφοῦ Üvya- 

5 τέρα γήμας xoi σχὼν ἐξ αὐτῆς παῖδας ἐξιὼν ἐπὶ πόλε- 
μὸν ἐν τοῖς Πελοποννησιακοῖς ἐπίτροπον καταλιμπάνει 
τῶν παίδων τὸν" ἀδελφὸν, xci μαχόμενος ἐν ᾿Εφέσῳ τε- 
λευτᾷ τὸν βίον" ᾿41ϑηναίων δέ τις γήμας τὴν Διοδότου 
μὲν ϑυγατέρα, Διογείτονος δὲ" θυγατριδῆν, ἐγράψατο 

| 10 Διογείτονα κακῆς ἐπιτροπῆς τῶν παίδων " (e Avoios 36 
γέγραφε τὸν χατὰ Διογείτονος λόγον" ἄξιον οὖν 37 ἔχ τε 
τοῦ προοιμίου xol ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς διηγήσδως τὸ ὑπο- 
οὕττον 38. ἀτεχνῶς τῆς «Ἰυσίου κατανοῆσαι δεινότητος. 
»& μὲν 39 μὴ μεγάλα ἦν, ὦ ἄνδρες, τὰ διαφέροντα, ovx 

45 ἄν ποτε εἰς ὑμᾶς. εἰσελθεῖν τούτους εἴχσα, νομίζων αἴ- 
σχιστον εἶναι πρὸς τοὺς οἰχείους διαφέρεσθαι, εἰδώς τε, 
ὅτι oU μόνον οἱ ἀδιχοῦντες χείρους ὑμῖν εἶναι δοχοῦσιν, 
ἀλλὰ καὶ οἵτινες ^? ἔχοντες ἔλαττον 41 ὑπὸ τῶν προσὴη- 
'χόντων οὐχ ἀνέχεσθαι δύνανται" ἐπειδὴ μέντοι, ὦ ἄν- 

20 peg, 42 πολλῶν γρημάτων ἀπεστέρηνται xoi πολλὰ xci 
δεινὰ πεπονθότες ὑφ᾽ ὧν ἥκιστα ἐχρῆν, ἐπ᾿ ἐμὲ 43. χηδὲ- 
στὴν ὄντα xatíqpvyov, ἀναγχη μοι γεγένηται εἰπεῖν ** 
ὑπὲρ αὑτῶν" ἔχω δὲ τούτων μὲν ἀδελφὴν, Διογείτονος 
δὲ ϑυγατριδὴν, xoà πολλὰ δεηϑεὶς ἀμφοτέρων, τὸ μὲν 

λόγου οὗ μὴν δοκοῦντος γε εἶναι τοιούτου. Tum T. VII. τὴν 4vocov 
δεινότητα τὴν οὖσαν μὲν, μὴ δοκοῦφαν 08 καὶ ἐκ πάντων. “ — 36 

T. VII. «“υσίας om, Ven. post λόγον ponit: ó vc. 587 Ald. 
ὅν. T. VII. ov», — . 58 Ven. ὑπόρυπον. 59 Ὅτ, in Diog. init. 
p. 588. Bekk.. 40 T. VII. εἴτινες, 41 Ven. &. ὑπὸ τῶν 

᾿προσ. ἔχοντες ἀνέχ. μὴ δίνωνται. Tum Mon. ἐπειδὴ μέντοι ἐν πολ- 

λῷ χρημάτων. 42 T. VIL ὦ δικασταί, . 43 Ald. ἐμὲ δέ, 

T. VII. δὲ om. 44 εἰπεῖν Ald. Mon. Par. 2916, od. recepi 

ex Ven. ᾿ 

^. 
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πρῶτον ἔπεισα αὑτοὺς τοῖς φίλοις ἐπιτρέψαί τὴν 45 δίχα 

ταν, περὶ πολλοῦ ποιούμενος τὰ τούτων πράγματα un- 

δένα τῶν ἄλλων εἰδέναε" ἐπειδὴ δὲ ὁ Atoytituv, à ga- 

γερῶς ᾿ἔχων ἐξηλέγχετο , περὶ τούτων οὐδενὶ τῶν αὐτοῦ 

φίλων ἐτόλμα πείϑεσϑαι, ἀλλ᾽ ἠβουλήϑη καὶ φεὔγειν δ 

δίχας xol μὴ οὔσας διώχειν καὶ χαϑυπομένειν 46 χρὺς 
ἐσχάτους κινδύνους μᾶλλον ἢ τὰ δίχαια ποιῆσας ἀπηλ- 

λάχϑαι τῶν πρὸς τούτους ἐγκλημάτων, ὑμῶν δέομαι, 
ἐὰν μὲν ἀποδείξω οὕτως αἰσχρῶς αὑτοὺς 47 ἐπιτετροπευ- 

μένους ὑπὸ τοῦ πάππου, ὡς οὐδεὶς πώποτε ὑπὸ τῶν μη- di 

δὲν προσηχόντων ἐν τῇ πόλει , ᾿βοηϑεῖν αὐτοῖς “τὰ δί- 
xqix, δὲ δὲ μὴ, τούτῳ μὲν ἅπαντα πιστεύειν, ἡμᾶς δὲ 

εἰς τὸν λοιπὸν χρόνον ἡγεῖσθαι χείρους εἶμαι. “ ἄρχεται, 
δὲ τῆς διηγήσεως ὧδε. ,,(4δελφοὶ ἦσαν; ὦ ἄνδρες, dió» ὁὃΘῸὃΘᾳ 
δοτος καὶ Διογείτων ὁμοπάτριοι xol ὁμομήτριοι, καὶ τὴν δι 
μὲν ἀφανῆ οὐσίαν ἐνείμαντο, τῆς δὲ φανερᾶς ἐχοινώ- 412 
yovv * ἐργασαμένου δὲ Διοδότου κατ᾽ ἐμπορίαν πολλὰ | 
χρήματα, πείϑει αὐτὸν λαβεῖν Διογείτων 45 τὴν ἑαυτοῦ 
᾿ϑυγατέρα" “ ὁρᾷς ὅπως εὐθὺς ἐκ προοιμίων ὁ «Τυσίας - 
᾿ἡϑιχὸν ἀπεργάζεται, τὸν 39 λόγον ἀφελέσι σφόδρα ταῖς 10 
τε ἐννοίαις χαὶ ταῖς μεϑόδοις γρώμενοφ᾽" καὶ πολλὴν 

- ἐπιείκξιαν τῷ διώκοντι μαρτυρῶν τῷ τὸ ἑχόντα μειονεχτεῖν 
χαὶ ἄχοντα δῆϑεν ἐέναι πρὸς λόγον" 5? πολλῇ δὲ χέχρηται 
τῇ δεινύτητι πιχρῶς ἐχπερεερχόμενος τὴν TOU προσώπου 

ποιότητα, ὅτι πάππος ὧν xol ϑεῖος τοὺς ἐγγόνους ἀδικεῖ 25 
καὶ ἀδελφιδοῦς, χατὰ ἀδικήματα οὐχ εὐκαταφρόνητα, ἀλλὰ 
πολλὰ 5* χαὶ δεενᾷ" ὁμοίως δὲ τῷ προοιμίῳ καὶ ἡ διήγη- 
σις ἡϑικῶς τὸ καὶ δεινῶς ἐσχευώρηται, 53} ὡς πάντας ἂν 

45 T. VII. διαιτᾷν [Mon. δίαιταν). 46 καϑύυήπομένειν — δίο 
ικαια Ven, om, 47 αὐτοὺς ex T. VII, recepi. 48 T. VIL . 
Διογείτων laf τὴν ἐξ αὑτοῦ. 49 τὸν T. VII. om, — 50 Ven. 
inserit; καὶ τῇ λέξει xuOagg κεχρημένος δοκεῖ μὲν ἀφελῶς προάγειν 
τὸν λόγου. δ1 T. VIL. καὶ πολλά, b3 Mon. ἐσχεώρηται, 

39.. 
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. ὁμόσαι μηδένα 9? ἀδικώτερον εἶναι Διογείτονος. vij δὲ 
Y $4 »» ed À , * λλ [2 € 3» ἐλ . 4 

ὄψει **. ἔξωϑεν τοῦ ὀγου noli τις ἡ ἀφέλεια xc κα- 

ϑαρότης inavOsi. ζ΄. Ὗ πορύττειν' $5 ἐχ μεταφορᾶς 
τῶν ἐπιβουλευόντων 56 δι᾽ ὑπονόμων. ὀρυγμάτων ταῖς πό- 

δλεσι. ή. Καὶ αὐτόν πως" τὸν ῥήτορα τὸν χατασκευά- 

ζοντα τὴν οὖσαν καὶ μὴ δοχοῦσαν δεινότητα, 

' Φαίνεται δὲ λόγος δεινὸς οὐχ ὧν τοιοῦτος, καὶ τὰ λοιπά. 

Φαίνεται δέ" Διονύσιος *. ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ 

χαραχτήρων περὶ Γοργίου" τάδε φησὶν, ὕτι τῆς ἰδέας αὖ- 

10 τοῦ τῶν λόγων τοιοῦτος ὁ γχαραχτήρ᾽ ἐγχωμιάξει δὲ τοὺς 
—N — 

.Par.2916.2977. ἐσκευώρητα. — 55 Mon. μηδ. — 54 T. VII. 

ἔξωϑεν ὄψει. 55 Litt. ζ δὲ ἡ sunt ex sch. min. 56 Sch. 

min. ταῖς οἰκίαις, ovg τοιχωρύχους φαμὲν, — Sch. min.: 4c 

ἐ γάργειαν" διὰ τὴν ἔμφασιν, ἥτις ἐστὶν ἣ δήλωσις. τῆς τροπῆς. 

Τὸ κατὰ συστροφήν" ἀντὶ τοῦ συνεσφιγμένον, ὡς ἔχει τὸ, οἷς 

γὰρ ἂν ἐγὼ ληφϑείην. — Φύσει φησὶν ἔχειν καὶ δοκεῖν ἔχειν τὴν 

δεινότητα τὸ κατὰ συστροφὴν σχῆμα, δύναμι» γὰρ τὴν δεινότητα 

ἐκάλεσεν. — Ὃ γὰρ ᾿Ορχομενὸν xol Κορώνειμν τότε Θηβαίοις πα- 
ραδοὺς, πὼς ἂν Μεσσήνην “ακεδαιμονίοις ἀφεῖναι κελεύων τὸ τὰ δὶ- 

καια νομίζειν ταῦτ᾽ εἶναι σχήψαιτο. Τοῦ δ᾽ αὖ μὴ δοκοῦντος" 

. ταύτην καὶ μέϑοδον δεινότητος ὀνομάζει ὃ τεχνικός. Ἔν δὲ τῇ με- 

ϑόδῳ᾽ αὕτη ἢ μέϑοδος οὔτε περὶ τὴν λέξιν, οὔτε περὶ τὰ σχήματα 

γίνεται, ὡς ai λοιπαὶ, ἀλλὰ τὸ πῶς δεῖ ἐκβάλλειν τὰ νοήματα, ὅπερ 

ἐστὶ μέϑοδος, Πᾶσι δὴ τούτοις" ἐπανάληψις, - doy κατα» 

στάσεως ἤγουν προδιηγήσεως καὶ περὶ καταστάσεως, ἥτις ἐστὶν ἥ 

αὐτὴ ἣ διήγησις, ὅλος ὃ δεύτερος τόμος τῶν εὑρέσεων διαλαμβάνει. 

— - Σημείωσαι, ὅτι τὴν οὖσαν μὲν, μὴ δοκοῦσαν δὲ μᾶλλον ἐξαίρει 

xnl ἐξυμνεῖ, | 

4 T. VII. add.: ὃ πρεσβύτερος. 2 T. VII. λέγων [ Mon. 

λέγει τάδε φησὶ" δικανικοῖς uiv οὖν avtov [ Ven. oU περιέτυχον 

αὐτοῦ λ.} οὗ περιέτυχον λόγοις, δημηγορικοῖς δὲ ὀλίγοις καὶ τισι 
καὶ τέχναις, τοῖς δὲ πλείοσιν ἐπιδεικτικοῖς" τῆς δὲ δέας [Ven, Par. 

2977. ταῖς δὲ ἰδέαις] αὐτοῦ τῶν λόγων x. t. À. 
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᾿ ἂν πολέμοις ἀριστεύσαντας AO nvaiuv* ,τί γὰρ ἀπῆν toic 
ἀνδράσι τούτοις, ὧν δεῖ ἀνδράσι προσεῖναι; "τί δὲ καὶ προσὴν 
ὧν οὐ δεῖ" προσεῖναι; εἰπεῖν δυναίμην & βαύλαμαι, βουλοί- 

μὴν 4 δ᾽ ἃ δεῖ, λαϑὼν μὲν τὴν ϑείαν 5 νέμεσιν, φυγῶν δὲ 
τὸν ἀνϑρώπινον φϑόνον" οὗτοι γὰρ ἐχέχτηντο ἔνϑεον μὲν 

τὴν ἀρετὴν, ἀνθρώπινον δὲ τὸ ϑνητὸν, πολλὰ " μὲν δὴ τὸ 

παρὸν ἐπιειχὲς τοῦ αὐϑάδους δικαίου προχρίνοντες, πολ- 

λὰ δὲ νόμου ἀχριβείας λόγων ὀρϑότητα, τοῦτο 7 νομί- 
ξοντες ϑειότατον xol χοινότατον vouov, τὸ δέον iv τῷ 

δέοντι xol 9 λέγειν καὶ σιγᾷν καὶ ποιεῖν, xai? δισσὰ 
ἀσκήσαντες μάλιστα ὧν δεῖ, *? γνώμην τὴν μὲν βουλεύον- 

5 Mon. 527. οὐδέσι προσ. 4 Weber. in ephemerid. scho- 

last. a. 1827. P. II, nr. 78. p. 620. mavult: βούλομαι δὲ ἃ δεῖ, 

vel βουλοίμην δ᾽ ἂν à δεῖ, Tum Ald. δὲ à. T.VII.O dà. 5 

Ald. ϑεῖαν. Weber. scripsit IVuegww. 6 πολλὰ μὲν δὴ — λύ- 
yo» ὄὀρϑότητα Ven, om. — Mon. 8. habet προχρίνοντε et ὀρϑύ- 
τητος. Pro παρὸν Foss. (de Gorgia Leont. Comment. Hal. 1828.) 

scribendum censet παριὲν, ,,potiorem enim illi justitia, quae 

severe erigit, aequitatem duxerunt comiter indulgentem.(^ 7 

, Weber mavult: τοῦτον. 8 καὶ λέγειν xal Mon. 8. om. Spen- 

gel. vez». ovvay. p, 79. deesse suspicatur καὶ ἐᾷν. 9 xai δισ- 

σὰ — ἀποτελοῦντες Ven. om. 40 Hardion in dissertatione de 

origine et progressibus rhetoricae in Graecia (Memoires de 

l'Academie des Inscriptions et Belles Lettres T. XIX. p. 203 sqq. 

et Geel. in hist. erit. Sophistarum p. 60, post μάλεστα lacunam 
statuunt, quam Gecl. ita explet: f» μὲν ἀρετὴν, ἕν δὲ γνώμην, 
τὴν μὲν Bovà.  Schoenborn. in diss. de authentia declamatio- 

num, quae Gorgiae Leontini nomino exstant, (VVratisl. 1820.) 

p. 9. pro ὧν scribit οὖν, „et duplici igitur modo inprimis pru- 

dentiam adhibuerunt, cum consilium capientes, tum persequen- , 

, tes^, Weber. 1. 1. olor. Ald. ὧν δή. Mon. 8. ὧν δ᾽ εἰ. Mon. 

327. Ven. Par. 2916, ὧν δεῖ, quod Foss. p. 73. conjectura as» 
secutus est. Idem post γγώμην apte addit verba: καὶ ῥώμην. ἡ 

coll. Aristoph. Àv. 641. 642. 
hj 
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reg τὴν δ᾽ 12 ἀποτελοῦντες, ϑεράποντες μὲν τῶν ἀδίκως 
δυστυχούντων, κολασταὶ δὲ τῶν ἀδίκως εὐτυχούντων, αὖ- 
ϑάδεις πρὸς τὸ συμφέρον, 2: εὐόργητοι 5 πρὸς τὸ πρέὲέ- 

πον, τῷ φρονίμῳ τῆς 84. γνώμης παύοντες τὸ ἄφρον, 
δ ὑβρισταὶ εἰς τοὺς ὑβριστὰς, χόσμεοι εἰς τοὺς κοσμίους. 

ἄφοβοι εἰς τοὺς ἀφόβους, 15 δεινοὶ ἐν τοῖς δεινοῖς. μαρ- 

τυρίας 19 δὲ τούτων τρόπαια ἐστήσαντο Φ7 τῶν πολεμίων 
Διὸς μὲν ἀγάλματα, τηύτων δὲ ἀναϑήματα, 18 οὐχ ὄπει- 

ροε οὔτε ἐμφύτου "Aosog, οὔτε νομίμων ἐρωτῶν, οὔτε ἐνο- 
40 πλίου ἔριδος, Οὔτε φιλοχάλου εἰρήνης, σεμνοὶ μὲν πρὸς *? 

τοὺς ϑεοὺς τῷ δικαίῳ, ὅσιοι δὲ πρὸς τοὺς τοχέας τῇ 

᾿ϑεραπείᾳ, δίκαιοι πρὸς TOVé ἀστοὺς τῷ ἴσῳ, εὐσεβεῖς δὲ 

πρὸς τοὺς φίλους τῇ πίστει" τοιγαροῦν αὑτῶν ἀποϑανόν- 

των 0 πόϑος οὐ συναπέϑανεν, 39 αλλ᾽ ἀϑάνατος 21 οὐχ 

11 Ald, τὴν δέ, Mon,8, τῶν δ᾽, Par. 2916. τῶν δέ, Par, 

2977, Ven, τὴν δ᾽. 412 αὐθάδεις πρὸς τὸ avuq. Ven.om. — 15 
Ald, ἀόρτιτοι. — Hardion, ἀήττητοι. Geel, ἄρτιο:κ Weber. no- 

vam! vocem creat: ἀορτεέταει, quam commendari censet voce 

simplice r/rag Aesch, Choépb. 65. et ἀτίτας Eumen, 252, Mon. 
527, Par, 2918, ἀόργητοι, ut Foss, p. 75, scribendum esse con- 

jecit, ita explicans; nec λέαν ὀργίλοι erant bellatores isti, sed 

αὐθάδεις πρὸς τὸ συμφέρον (constantes et firmi, quantum prode- 

yat), neque vero ὅλως ἀόργητος, sed ἀόῤγητοε πρὸς τὸ rein 
(clementes, quantum decebat), coll, Aristot. Eth. magn. I. c. 7 

εἰ μὲν May ὀργίλως , καχῶς ἔχομεν ngos ὀργὴν, εἰ δ᾽ ὅλως μὴ ὁρ- 
γιξόμεϑα ἐφ᾽ οἷς δεῖ, καὶ οὕτως κακὼς ἔχομεν πρὸς ὀργήν, iMon.8. 

εὐέργητοι, "Par, 2977, 2916. Ven, εὐόργητοι, bene dispositi, ut 

ὀργὴ πετρόπος, Valck, ad Eur, Hippol, 1038, Erf. ad Sophocl. 
, Ànt, 3854, Blomf, ad Aesch, Prom. 5856, . — 14 Mon. 8. τῷ ve 

γνώμης, 15 Ald, ἀφρόβους, vitio typogr, 16 Ald, μαρτυρία. 

. Mon, 8, Par, 2916, 2977, μαρτγρίας, 47 Spengel. conjicit: 

ἔστησαν, 48 Mon, 8, ἀνθήματα, 49 Ald, &. "Ven, Mon.8. 

* Par, 2916, 2977, πρός. 20 Mon, 8. συγαπέϑανε. 21 Ven. 

Par, 2916, ἀλλὰ θάνατος, Tum Ald) οὐχ ἐν ἀσωμάτοις. — Har. 

- —— t'a — e 
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ἐν ἀϑανάτοις σώμασι ξῇ ov ζώντων.“ ΣΣεμνὰς γὰρ ἐν- 

ταῦϑα συμφορήσας λέξεις ὁ Γοργίας ἐννοίας ἐπιπολαιο- 
τέρας ἐξαγγέλλει τοῖς τε παρίσοις xol ὁμοιοτελεύτοις xol 

ὁμοιοκατάρχτοις ?? χαλλωπίζων διόλου προσκόρως ?? τὸν 
λόγον. f. Καὶ δεῖξαι περὶ πάντων" προβλημάτων 35 ἢ 

μέν φησι τῶν παρὰ τοῖς ῥήτορσι καλουμένων ζητημάτων, 

εἰδᾶν δὲ ἤτοι καταχρηστιχῶς τῶν ἰδεῶν, ἢ τοῦ δικανικοῦ 
καὶ συμβουλεντικοῦ καὶ πανηγυριχοῦ" τρόπων δὲ τοῦ ἐν- 
δόξου, 25 τοῦ αδύξου, τοῦ μιχτοῦ. προχαταρχτικὰ δέ φησι 
τὰ πῤοοιμιαστικὰ καὶ καταστατικά. ?9 ἐν γὰρ ταῖς xa- | 
ταστάσεσι᾽ τά τε οἰκεῖα συνιστῶμεν, καὶ τὰ τῶν ἐναντίων 

dion et Geel. l.l. ἀλζ᾽ ἀθάνατος ὧν ἐν ἀσωμάτοις σώμασι ζῇ. 
Schünborn. auctore Passovio lectionem Aldinae tuetur, negati- 

one cum verbo ζῇ conjuncta: ,,desideriüm eorum non simul 

mortuum est, sed immortale, non vivit corporibns, quae jam 

non sunt corpora , eorum, qui non vivunt. Weber. et Foss. 

oix cum ἀσωμάτοις jungunt, ita ut ille corporibus sub oculos 

cadentibus res ab iis gestas significari statuat. Fossio οὐκ ἀσώ- 

ματα σώματα corpora sunt, quae non item, atque mortua bella- 

torum corpora, sunt incor porea', ised firmiora illis et apta ad : 

interfectorum memoriam conservandam: nempe ea, quae supra 

appellata sunt τούτων ἀναϑήματα ; COofporea sane et immortalia , 

de oratorum sententia corpora. Mon.8. Par. 2916..2918. ἐν οὐκ 

ἀσωμάτοις, Ven. ovx ἐν ἀϑανάτοις. Haec antithesis vere Gor- 

giana. "- Fortasse levi transpositione opus est, ἐν οὐκ ἀϑανάτοις. 

Aptissime Spengel. laudat Lysiae epitaph. $. 81. ἐγὼ μὲν ob» 

αὐτοὺς xa) μακαρίζω τοῦ ϑανάτου καὶ (yo xai μόνοις τούτοις ἀνϑρώ- 
zo» οἶμαι κρεῖττον εἶναι γενέσθαι, οἵ τινες ἐπειδὴ ϑνητῶγσ ωμά- 

τῶν ἔτυχον, ἀϑάνατον μνήμην διὰ τὴν ἀρετὴν" αὑτῶν κατέλιπον. 

Cfr. Anthol. T. IL. pag. 3729. 22 T. VII ὁμοιοάρκτοις. Ven. 

ὁμοιάρκτοις καὶ δμοιοτελεύτοι, . 23 Ald. προςχόρον. Weber. 

scribit πρόςκορον. Par. 2916.:2918. Ven. Mon. 8. προςκόρως, 
24 T. VII. 5 — x. 25 T. VIL. τοῦ ἀδόξου, toU ἐνδόξου. 26 

καὶ καταστατικὰ TT. VII. om. 
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διαβάλλοιιεν..327 τὸ δὲ ὅλον εἶδος εἶναι τοῦ λόγου, olov 
ηϑικὸν, ἀξιωματικὸν, δεινὸν, σαφὲς » τὸ δὲ χατὰ τόνδε 
τὸν χαιρὸν, τουτέστι προσεχὼς τῶν πραγμάτων, 28 ἐφ᾽. 

οἷς αἱ δίκαι, ἢ μετὰ χρόνον. y. Koi ἐπὶ τῶνδε" 39 
5 τουτέστι τῶν δικαστῶν ἢ τῶν βουλευτῶν ἢ ἀχροατῶν" 

ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν βουλευτῶν τὰ κατεπείγοντα μόνον δεῖ 
418 λέγειν, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν osi πάγῳ δικαστῶν οὐδὲ προ- 

οιμιαστέον, ἢ ἐλεεινολογητέον, ἀλλ᾽ αὑτὰ ψιλὰ τὰ πρά- 
γμάτα λεκτέον " πόλεμός τε γὰρ ἐπηρτημένος οὐχ ἐπιδέ- 

40 χεῖται σχολὴν, 39 xoi δικαστὴς σώφρων κινοῦντα πρὸς 
πάϑος περιόψεται "8 τὸν λέγοντα. δ΄, Καί τισι μὲν 

' πλεονάσαι" τὰς γὰρ 33 ἰσχυροτέρας τῶν. ἐννοιῶν xal 
ἐφ᾽ αἷς σφόδρα πέποιϑεν ὁ λέγων πρώτας τε καὶ τελευ- 
ταίας 0 ἐπιστήμων τάξει, «ἀτεχνῶς ἐχμιμούμενος IVécro- 

15 ρα, xal τοὺς χαχοὺς sig μέσον ἐλαύνων. 

Περὶ πολιτικοῦ λόγου. 
5 

Ὃ πολιτικὸς τοίνυν. καλούμενος λύγος 7ίνεται μὲν διὰ πασῶν τῶγ 
προειρημένων ἰδεῶν, καὶ τὰ λοιπά. 

O λιτικός" παραστήσας πρότερον. ἑκάστης ἰδέας 

20 τὴν δύναμιν μετῆλθε νῦν ἐπὶ τὸν πολιτιχὸν λόγον χαὶ 

τὴν μίξιν αὐτῶν" δεῖ γὰρ τὰ ἁπλᾶ πρὸ τῶν συνϑέτων 

27 T. VII. add.: πρὸς τὸ οἰκεῖον συμφέφον ἐργαζόμενοι τὰς 

᾿ καταστάσεις, ὡς ᾿Ισοκράτης (φησὶν, quod sequitur, Ven. om.] idi. 

δαξε. 48 T. VII. add.: γεγονότω. 249 T. VII. Τὸ μὲν νῦν 
σημαΐίνεε τοῦ πράγματος κατεπείγοντος ἢ σχολῆς οὔσης τοῦ βουλεύε- 

σθαι ἐπὶ πλέον" τὸ δὲ ἐπὶ τῶνδε, ἐπὶ δικαστῶν ἢ βουλ. ἢ ἄκρ. 

᾿Επὶ μὲν γὰρ βουλ. κατεπείγοντος τοῦ πράγματος, ἢ ἐπὶ δικαστῶν 

τὴν ἀλήϑειαν μόνον γνῶναι ἐσπουδακότων, ὥσπερ ἐν "otio πάγῳ 

οὐδὲ προοιμ. — 50 σχολὴν Mon. om. . 51 Ven. ὀὐὺ περιόψ. Post 

λέγοντα T. VII. add.: τὸ δὲ πῶς μὲν τοῦτο, πῶς ἃ μὴ δεῖ λέγειν, 

M ἄῤῥητα, κατὰ ποίους δὲ τρόπους ὅσα, λεχϑῆναν προσῆχον 

ἄξομεν. 52 T. VII. μὲν γάρ. — 85 Ll, δ. 299, 

——— 4 
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μανθάνειν. β. Φημὶ τοίνυν" δεῖ γὰρ κατὰ *53. 
. λόγον σαφῶς ἐπαγγέλλειν διὰ “τὸ ἀναγχαῖον ἅμα καὶ 

᾿ χθήσιμον, ὅπως μετ᾽ εὐμαρείας τὸ νοηϑὲν μεταδώμεν" 1 

ὃ γὰρ διανοηϑείς τι καὶ ᾿μὴ φράσας σαφῶς ἐν ioo εἰ xol 
μὴ ἐνεϑυμήϑη,. ὡς Θουχυδίδης φησίν" ἀλλὰ μὴν ad5 . 

xol τὸ ἦϑος ἐμφαίνειν, ? ὅπως πρὸς τὸν ἀγῶνα διάκει- 
ται, χαὶ ταγέως μεταβαίνειν, καὶ μὴ ἐμβραὰδύνειν, ἀλλὰ 

᾿ μετὰ γοργότητος ἀπαλλαττεσϑαι᾽ φροντίζειν δὲ δεῖ καὶ 
μεγέϑους, ὅπως μὴ εἰς τὸν εὐτελῆ λίαν καὶ ταπεινὸν χα- 

ταπέσωμεν" λόγον. διὸ δὴ ^ καὶ τὴν περιβολὴν δεῖ πλεο- 10 
νάζειν διόλον, καὶ οὐχ ἧττόν γε ἢ τὴν καϑαρότητά τε 
καὶ εὐχρίνειαν. τὰ δὲ λοιπὰ πάντα κατὰ δεύτερον xoi 
τρίτον λόγον. γ᾽. Προείρηται" ἐν τούτῳ αὐτῷ τῷ — 
πολιτιχῷ λόγῳ, ἐν οἷς φησι, τίνων δεῖ ἰδεῶν χατὰ πρῶ- 

τον λόγον, τίνων κατὰ δεύτερον, τίνων κατὰ τρίτον. 15 
δ. Οἷον εὐτέλειαν" εὐτέλειαν λέγει τὴν ὑπτιότητα, 
σχληρότητα δὲ τὴν ἀσάφειαν. ἐ, Ὥστε εἰ καὶ συμ- 

βαίνει" $ εἴωϑε γὰρ ἡ λεπτολογία καὶ 7 τὸ χατὰ μέρος 
ξητεῖν, χαὶ ἡ ἀχριβὴς τῶν νοημάτων ἐπιχείρησις ὕπτιόν 
πως τὸν λόγον ποιεῖν. c. Δεινότητος δέ" τῆς xcel 30 
οὔσης καὶ. φαινομένης μαλιστα" τῆς δὲ μὴ οὔσης uiv, 
δοχούσης᾽ δὲ οὐδαμῶς" λέγω δὴ τῆς χατὰ τὴν λέξιν" τὸ 
δὲ ἀνεμφάτως ἀντὶ τοῦ μὴ φαινομένως χαὶ συγκδεκαλυμ- 
μένως. 

Τούτου δὲ τοῦ λόγου τοῦ πολιτικοῦ ὃ μέν ἐστι συμβουλευτικὸς, 25 
καὶ τὰ λοιπά. 

Τούτου δὲ τοῦ λόγου" ἴσως ἐν πολιτικῷ λόγῳ 

1 T. VII. et Sicel. e. 2. Ald. ἐμφαίνει. T. VII, et Sic. 
ἐαφαίνειν. 5 Sicel. ἐχβμετἀπέσωμεν. 4 Sicel. δι᾽ ἃ δεῖ xal. 
Mon. Par. 2977. διὰ δὲ xal. 5 T. VII. Sic. re xaí. . 6 Litt. 

" €. est apud Sie. «a. et Codd. Parr. tomi VII. 7 T. VII. Sic. tà 
τό, Sqq. καὶ ἢ ἀκριβὴς --- éniysig. om, — v. 22. Ald. δὴ τοῖς. scr. τῆς. 
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οὐχ ἂν εὑρεϑείη τὸ πανηγυριχὸν εἶδος, ov γὰρ ἀγωνιεστι- 

᾿ χόν ἔστιν, ἀλλ᾽ ἐπιδεικτικόν " καὶ οἱ παλαιοὶ ῥήτορες τὸ 
παράπαν οὐκ ἐχρῶντο αὐτῷ τοῦτον τὸν τρόπαν, ᾧ νῦν 
κέχρηνται, ἀλλὰ πρῶτος Ἰσοχράτης yeu τερον 8. ἔγραψεν 

5 ἐγχώμιον. β. Ἢ ϑους δέ" ἡ γὰρ εἰρωνεία τὸ ἐναντίον 
τῷ λεγομένῳ δηλοῖ, οἷον πῶς ὑπὸ τῶν χρηστῶν τούτων 

ἔχει τὰ πράγματα. διὸ δὴ καὶ ἁρμόττει τῷ συμβουλευ- 

τικῷ λόγῳ" τὰ δ᾽ ἄλλα ἡϑικὰ ὡς ἐλάχιστα. y. Ἐν τῷ 
α ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν" 9 ὑπὲρ Μεγαλοπηλιτῶν γὰρ 
40 λέγων καὶ χατὰ Αἠαχεδαιμονίων τῶν μὲν ἐχϑρῶν, τῶν δὲ 

φίλων οὐκ ἡδυνατό τι λέγειν κατὰ «Ταχεδαιμονίων ὡς φί- 
λων, οὐδὲ 'πάλιν αὖ ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν ὡς ἐχϑιρῶν. 
d. Ἥκιστα μετέχει", 10 qp γὰρ τὸν συμβουλευτιχὸν 
ἀξιωματικὸν εἶναι δεῖ καὶ δίαρμα ἔχειν xal μέγεϑος, TOV - 

45 7t uh δικαγικὸν τοὐναντίον δεῖ χαμαίξηλαν xol εὔζωνον 

εἶναι, πλὴν εἰ μὴ, καϑὰ 1) δεδηλώκαμεν, γειτνιαζει τῷ 

συμβουλευτικῷ οὐ γὰρ ὥσπερ ἐπὶ τῆς βουλῆς τὸν αὐτὸν 
, τρόπον καὶ ἐπὶ 1". δικανικῶν λόγων ὃ ἀχροατὴς κοινωνδὲ 

τοῦ ἀγῶνος. 15 ἐ. Τὸ δὲ xarà τὰς ἄλλας" olov λαμ- 

20 πρότητα, τραχύτητα, 

τὸ xaT εἰρωνείαν σφοδρόν. ς΄. Ὁ ταίνυν χκαλλεστος" 

τοῦ πανηγυρικοῦ *5 τὸ μέν ἐστι ποιητικὸν, τὸ δὲ ἐν ζητήμασι 

πολιτιχοῖς. τὸ δὲ ἐν λέξει πεζῇ, 0 καὶ Πλατωνιχὸν καὶ 

, ἄριστον" τὸ δὲ ἐν λέξει πεζῇ * 5. εἰς τὸ ἀμοιβαῖον διαιρεῖ- 

25 ται, ὃ καὶ δραματικὸν Xo διαλογικὸν *7 xol εἰς τὸ ἀφη- 

8 Par. νεὼ sequente lacuna, — 9 T, VII. εἰ Sicel. x. 10 

T.VII. et Sic, xy. — 11 ys T. VII. Sic. om. 412 T. VII. Sic. 

καϑώς. 43 T. VII. Sic. ἐπὶ rà». — 14 In Par. 2977. ad 

marg. adscriptum est: περὶ λόγου δικανικοῦ et paullo post: περὶ 

μεγάλων πραγμάτων, καὶ ἄνευ συμβουλῆς, quae Mon. in contextum 

recepit. 15 T, VII, et Sic. ας. 16 πεζῇ Ald. om., recepi 

ex Par. — Sic.et T. Vil. πεζῇ λέξει. 17 καὶ διαλογικὸν T. VIL. 

Sic. om. ' 

— 
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γηματικόν, ξ.Π λὴν τραχύ τητορ" ἐλλείπει εἰκότως 

ἢ τε τραχύτης καὶ ἡ σφοδρότης" οὗ γὰρ κινεῖται πρὸς 418 

mío λέγων. διὰ τὸ μὴ ὑποχεῖσϑαι πρόσωπα. η.Π Aj y 

ὅπου" ὅτε περὶ ϑεῶν τι λέγομεν dxsi γὰρ ov δεῖ γήπιόν 

τι λέγειν. d. Γοργός γε μήν" 18 δεῖ γὰρ μᾶλλαν ἐμ- 5 

βραδύνειν" οἱ γὰρ χρείας ἕνεχεν, 1? ἀλλὰ κατὰ φιλοϑέω-. 

ρον ἐπινενόηνται γνῶσιν. i. Ev δὲ 35 τοῖς ἀμοιβαί- 

0ig^ πρὸς τὰ ὑποκείμενα πρόσωπα πᾶσα ἰδέα, εὑρίσχεε 

καιρὸν, καὶ οὕτως ὥστε καὶ ἰδίᾳ ἑκάστην 21 εἶναι, ἐπεὶ 

καὶ ἡ εὐτέλεια ἔστιν ὕπου χώραν εὑρίσκει" ἱστέον 23 δὲ, 10. 

ὅτι προσώπων ὑποχειμένων χώραν ἔχει ἐν τῷ τοιούτῳ 

λόγῳ τῶν παμηγυρικῶν ὁ λέγων κινεῖσϑαι πρὸς τὸ 13. 
"ta Ó'og. ' 

Καὶ ὡς μὲν ἐν λογογραφίᾳ τοιοῦτον εἶδος εἶναι δεῖ τὸ πανηγυρικὸν, ͵ 

καὶ τὰ λοιπά, 2 46 

Περὶ τῆς προπομπείας" ἔστι 7ὰρ ὃ λόγος πο- 
λιτιχὸς πανηγυρικός " πολιτιχὸς μὲν, ὅτι ἀμφισβήτησιν 

ἔχει" πανηγυρικὸς δὲ, ὅτι δ ἐπαίνων ἐστὶ καὶ “Ψόγων ἡ 
ὅλη αὐτοῦ διαρτία" ἀνάγκη γὰρ ἑκάτερον τῶν μερῶν ἐξ- 
αἰρειν μὲν τὸ οἰχεῖον, μειοῦν δὲ τὸ τοῦ ἐναντίον" γειτνιάζειν 39 
δὲ δοχεῖ πως τῷ συμβουλευτιχῷ ὁ τοιοῦτος λόγος, ᾿ἐπεὶ " 
μὴ ἕνεκεν ἡδονῆς γίνεται ἀλλὰ χρείας. F. Κατὰ τοὺς 
yt op ét Qa οἱ yap γεωμέτραι ἢ s£ ἢ τέσσαρας ὅρους 

τιϑέντες ἦ τὸ ἐλάχιστον τρεῖς͵ ἀναλογίας ποιοῦσιν" ἐπὶ 

μὲν τεσσάρων, οἷον τοῦ β' xol δ΄ xol y καὶ g λέγοντες; 35 
ὃν λόγον ἔχει τὰ f πρὸς τὰ δ΄, τοῦτον τὰ y πρὸς τὰ ς΄, ᾿ 
τὸν ὑποδιπλάσιον ycp* ἐπὶ δὲ τριῶν οἷον τοῦ β΄ καὶ Ó 
καὶ ἡ οὕτως ὃν λόγον ἔγχει τὰ β' πρὸς τὰ δ΄, τοῦτον τὰ 

48 T. VH. 8ίς, κχϑι, 49 T. VIL.Sie. ἕνεκα. 20. T. VII. 
Sic. À. ἐν τῷ ἀμοιβαίῳ. 34 Par. καὶ ἰδέαν ἑκάστην. 22 T. VII. 

Sic. ἄλλως. προσώπων γὰρ vx. 45 τὸ Par. T. VII. Sic. om. 
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à πρὸς tà ἡ. ἐνταῦϑα τοίνυν Ἑρμογένης τὴν ὡς 15 ἐπὶ 
ἐξ ὅρων ἀναλογίαν Ἀ" παρέϑηχε, Πλάτωνα xol πανηγυ- 
ρικὸν λόγον ἔν πεξῷ λόγῳ ϑείς" xol Δημοσθένην xol πο- 

λιτιχὸν λόγον ϑεὶς,}" χαὶ “Ὅμηρον xoi πανηγυρικὸν λόγον 
5 ἐν ἐμμέτρῳ λόγῳ, εἰπὼν ὃν λόγον ὃ Δημοσϑένης κατὰ τὸν 
πολιτικὸν "7 λόγον, xoà Πλάτων ἐν τῷ πεζῷ πανηγυριχῷ, 
τοῦτον xci Ὅμηρος κατὰ τὴν ποίησιν. y. Μετὰ tw 
μος παραμυϑίας. ὡς 38 ᾿Αριστείδης, ,,ὥσπερ οὖς πα- 
τέραρ πατέρων καλοῦσιν οἱ ποιηταῖς. καὶ ng ,,0€À15- 

40 νὴν ἀστέρες ἐγκλείουσι, ποιητὴς ἂν εἴποι τις. δ΄. Ex- 

τράπελα" τὰ ἐκτετρωμμένα τῆς ἰδίας καὶ ὁμολογουμένης 

φύσ €06« 

ἄδιαι μὲν οὖν ἔννοιαι ποιήσεως αὗται παρὰ τὰς ἄλλας ἐννοίας τοῦ 

λόγον τοῦ πανηγυρικοῦ, καὶ τὰ λοιπά. 

15 Ἔστι γὰρ αὑτοῦ σχήμ ατα" σχήματα τῶν ἑξαμέτρων 

φασὶν ἐπῶν τὸ ἕτερον μὲν ἑνὶ σπονδείῳ ἢ δυσὶν ἢ τρεσὶν ἢ 

xal πλείοσιν, xol τουτοις ποτὲ μὲν ἐφεξῆς, ποτὲ δὲ κατὰ 

διάστασιν συγκεῖσθαι" ὁμοίως δὲ xol δακτύλοις, & καὶ ᾿ 

εἰς τριάχοντα δύο ποσοῦνται. ἕτεροι δὲ σχήματα * λόγων 

20 ἄλλα τριάκοντα ἐννέα φασί. &. Τίς ὃ λέγων; 
τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος. 5 . 

24 ὡς Par. om; 25 Ald. ἀναλογεῖαν. 26 ϑεὶς Par. om. 

. * 37 Par. πολιτικόν ἐστι. 28 Par. οἷον ὧς. Littera y. contine- 

tur etiam T. VIL, omittitur a 8166]. --- Aristidis locos invenire 

mihi non contigit. | 

1 Eadem sectio exstat in codice Ambros. inter varios de fi- 

guris et tropis commentariolos: Πόσα σχήματα τῶν ξξαμέτρων εἰσὶ" 

τίς ὃ λέγων, πρὸς τίνα, πεῦσις x. τ. 4. [enumerantur primum om- 
nia, deinde suo quaeque loco repetuntur]. Invenitur etiam in 

codd. Parr. commentarii, qui T. VII. continetur, ita incipiens: 

σχήματα λόγον" a. τίς ὃ λέγων eto. et apud Jo. Siceliotam : "4i- 

Awc* σχήματα λόγων" πρῶτον. 3. Ambros. addit: προρέφη no- 
δας ὠχὺς ᾿Αχιλλεύς. 1]. α. 84. 

* 
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β΄. Πρὸς τίνα; 5 
᾿ Τυδείδη περὶ μέν σε τίω. * 

γ΄. Πεῦσις" 

vinr' αὖτ᾽ αἰγιόχοιο. 5 

ὃ΄. ᾿Ζνταπόχρισις" 
ἢλϑον ἐγὼ παύαουσα, δ 

&. ᾿Δποστολή" 
βάσκ᾽ ἴϑι Ἶρι 7. ταχεῖα. 

ς΄. Ἐντολή" 

ἀλλ᾽ ἄγεδ σὺν δ᾽ Εὔμαιε φέρων à ἀνὰ δᾶμα, 

ξ. ̓ 4γγελία" 
^ κεῖται Πάτροκλος. 9 

ἤ. διήγησις" 
' ἔστι πόλις »Εφύρη. Ὁ 

ϑ΄. Δημηχγορία" 
κέχλυτε δὴ νῦν μου 11 ᾿Ιϑακήσιοι. 

i. Γενεαλογία" 
Δάρδανον 13 αὖ πρῶτον τέκετο. 

ux. Τοποϑεσία" 

ἔστι δέ τις ϑρυόσεσσα 13 πόλις. 

ig. Ioas 
ἀσπίς δ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, κόρυς τόρυν. 1 

ιγ΄. Ἔπαινος" 13 
"Νιρεὺς ὃς κάλλιστος ἀγὴρ ὑπὸ Ἴλιον 7λϑε, 

——— . 

5 Ambr.ógró Tv). — 4 Par. 2977. Sicel. τίον. Il. δ, 257. ᾿Ιδομεγεὺ. 
5 Ambr. add.: Διὸς τέκος δἰλήλονθας. 11.2. 202. 6 Ambr, παῦσαι σὸν 

μένος. 1. 0.207. 7 Sic. Honm. Il. 9.399. 8 Sicel. ἀλλά γε σύ δ. E. 

φέρων ἀντὶ δώρων. ̂  9 1l.c. 20. 410 Il. (. 152. 411 Sicel, 
μεν, ceteri μον. Àmbr. Sicel. νῦν δή. Od./9.25.: 42 Ambr. 

Δάρδανον δ᾽ ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, omissis iis, quae sunt interjecta. 

Il. v. 215. 43 Sicel. ἔστε δή τις πόλιες ϑρυόεσσα. 14 χόρυς 

κόρυν Par.2977. addit, abest a Ald. et Par. Il. ν. 151. 15 

"Ambr. ἔπαιγος, ὡς τό, 1], β. 673. 

40 

48 

20 
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εδ΄.. Voyog- 16 W 
φοξὸς ἔην κεφαλήν. ' 

εξ. Χρόνος * 

. ἤδη γὰρ καὶ δεῦρο nor" ἤλυϑεν ττ 

δ ις΄. ᾿Επιφωώνήμα" 18 
κακοῦ δ᾽ ἄρα οἷ πέλεν ἀρχή. 

ib. Δεῖξις" 
E οὗτος δ᾽ Αἴὰς ἐστὶ πελώριος. 19 

ej. Κλῆσις" 
- Ἥφαιστε πρόμολ᾽ ὧδε, 39 

iP. Κατηγορία" :. 
Ζεῦ πάτερ οὗ νεμεσίζῃ δρῶν τάδε καρεερὰ 33 ἔργα. 

x. ᾿Δπηγορία" 33 
Οὐ ϑέμις" εἶμι γὰρ αὐτὴ às? ὠκεανοῖο osos. 24 

45 xa. Πιρόσφϑεγξις" 
χαΐρετε κήρυκες Διὸς ἄγγελοι. 38 

: χβ΄, Ζρνησις" , 
ἥδ᾽ 36 αὖ ἔζεσϑαι μὲν ἀνήνατο, εἶπέ τε αὖϑον. 

Xy. “Συγκατάϑεσιρ" 
ναὶ δὴ ταῦτα 31 γέρον. 

κδ΄. Νουϑέτησις" 
μῆτε σὺ τόνδ᾽ ἀγαϑός περ ἐών.38 

xé Ευχη" 
Ζεῦ πάτερ, ἢ Αἴαντα λαχεῖν. 39 

46 Ambr. v. ὡς τό. ψόγος in Par. 2977, et Sicel. est nr. ἐζ. 

11.8.219. 17 Ambr. ἦλθεν. 11.5. 3056. 18 Ambr, ἐπιφ. ὡς 
τὸ, eadem verba repetit in omnibus deinceps, cxoepto xf. 19. — 

Il. λ. 604. 19 Ald, et Cedd. Φελωμώμιος, scripsi σπιελάριος ex 

]ly.229. 20 1]. σ. 392. — 24 Ambr. ἀπηγορία, ὡς τό" τάδε 

καρτερὰ ἔργα. Πρόςφϑεγξις" εἶμι γὰρ αὐτή ἐ. ὦ. ᾧ. ὡς τὸν ϑέμις" 

χαίρετε κήρυκες d. à. 42 Par. 3977. 5106]. κρατερά, — 11, ε. 757. 
23 Sie. ἀπαγορία, alii omnes ἀπηγορία. — Il. w. 205, οὐχ ἕδος" 
εἶμι γὰρ αὗτις ἐπ᾿ AQ. ῥέεϑρα. . . 24 Sicel, ὁοάς. 85 1]. α. 534. 

26 Ambr. ὅσϑ᾽. Il. y. 201. 27 Par. 2977. Sicel. ταῦτά γε 
πάντα. 1]. α. 286. 4281]. α. 275. 29 11.7. 179. 
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XG. Anevxij 
Ζεὺς τό γ᾽ diste καὶ ἀϑάγατοι ϑεοὶ ἄλλοι. 3o 

xb. Δέησις" i 

γουνοῦμαΐ σ᾽ ᾿Αἀχιλεῦ, 31 | 

xp. πικαύχησις" 
xta" ᾿Οτρυντείδη πάντων ἐχπαγλότατ᾽ 33 ἀνδρῶν. 

χϑ'. Οἶκτος, 0 ἐστι xoà πάϑος" 
ἄνερ ἀπ᾽ αἰῶνος νέος ὥλεο. 38 

A. ᾿δυρμός" u 
. & μοι ἐγὼ δειλός. 34 ' 

Ad. Ana]: 
τῶν δ᾽ ἄλλων ἃ μοι ἐστὶ 9o παρὰ 35 »jt μελαίνῃ. 

AB. ᾿Ἐπαγγελία . 
' θαρσήσας μάλα εἶπε. 39 

λγ΄. Γνώμη" 
αἰεὶ δ᾽ δπλοτέρων ἀνδρῶν φρένες ἠορέϑονται. 3T 

λδ΄, Πρόσταξις" 
ἔρχεσϑον κλισίην 38 ᾿Αγαμέμνονος. 

λέ. “Ζοιδορία" 
οἰνοβαρὲς κυνὸς Ὀμματ᾽ ἔχων. 39 

Ac. ᾿θνειδισμός ' 
ἢ οὗ 19 μέμνῃ ὅτε τ᾽ ἐκρέμω. 41 

. 2. Ὅρκος" ; 
vai μὰ τόδε σκῆπτρον. 43 

30 ϑεοὶ ἄλλοι Par. 2977. Sicel. om. Od, y.346. 51 Ald. ᾿Αἀχιλλεῦ. 

11.9.74. 52 Par. 2977. Sicel. ἐκπαγλότατε, omisso ἀνδρῶν. Il. v. 
. 889, Sqq. οἶκτος, ὅ ἐστι καὶ πάϑος Sicel. om, — 35 Ambr. ὧδε. 

5 
41$ 

10 

' 15 

^ $0 

Sicel. ὥλετο. 11.9. 725. — 84 0d, ε.299, 858 Ald. παρὰ ϑοῇ. Sic. : 
Dog περὶ; Il. a. 300. — μελαίνῃ Ambr. om. — 36 1l. α.85. 37 

Ald. ἡγερέϑονται. Ambr. Sicel. Par. ἠερέϑονται. Par. 2977. om. . 
Il. y. 108. 58 Sicel, κλισίην, ceteri κλισίαν, Post ᾿4γα"έμν. 

.Ambr, addit: ᾿ἀτρείδαο, e Versus compositus ex Il. α. 522. et 

1.211. 89 Il.«. 225. .40 In Par. manus serior correxit: 

οὐδέ, Sicel. ἢ μέμνῃ ὅτε τ᾽ ἐκρέμω. 1]. o. 18, 44 Ambr. ὅτ᾽ 
ἐρύμην. 421], a. 254. 
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λή. Πρόγνωσις᾽ 
ἔσσεται ἦμαρ, ὅτ᾽ ἄν 43 ποτ᾽ ὑλώλῃ. 

AO". ᾿Δπαχόρευσις: 
μή ^* oe γέρον κοίλῃσιν ἐγὼ γηυσὶ κιχείω, 45.. 

δ "νυνὶ δὲ ἤδη περὶ τῶν μετὰ τούτους τοὺς προειρημένους ἄνδρας τρεῖς 

ὑφ' ἑκάστῳ τούτων τεταγμένων, καὶ τὰ λοιπά. 

μ λ ἣν δ᾽ ἴσως" ἔχει γὰρ ἐπιτετηδευμένον τὸ ) χάλ- 

Aog, ᾧ καὶ πλεῤνεχτεῖ, β. Μετὰ τούτων" μετὰ τῶν 

ἄλλων ἃ * τὸν ἁπλῶς πολιτιχὸν moii? λόγον. y. Mo- 
- 1 τ , ⸗ 

-40votatogc* δοκεῖ γὰρ περιττὸν εἰναι ὁπότε xol τὸ μόνος 
τὴν τοῦ ὑπερϑετικοῦ δύναμιν ἔχει" γαλῆ δέ ἐστιν ὄνομα 
ζώου. καὶ γαλεάγρα κυρίως ὄργανον ? τὸ δεχόμενον xoi 
ἀναιροῦν τὰ τσιάδὲ τῶν ζώων. καταχρηστικῶς δὲ 4 χαὶ 

πᾶν μηχάνημα " εἰς ἀναίρεσιν καὶ χάκωσιν δημιουργηϑὲν 

45 οἱἰουδηποτοῦν ξώου . ἐκχοχχύζειν 5 δὲ τὸ μέγα χοχκύζειν" 

^ ἐστηλοχόπηται ἀντὶ ἐστηλίτευται, χαὶ ὕβρισται, τουτέστιν 

ἐχχκέχοπται xol χαϑήρηται ἡ στήλη αὑτοῦ" ἐπήβολος δέ 

“ἔστιν ὁ ἐπιτυχήῆς. δ. Κρίϑινον Δημοσϑ νην" τουτ- 
ἐστι νόϑον, οὐ σίτινον’ οὐ γὰρ δεόντως 7 χρῆται τῇ μίξει, 

40 χατὰ δὲ 9 τὸ παρατυχὸν μᾶλλον, διὸ δὴ xc ἐπιπόλαιον 
μόνον ἔχει τὴν Δημοσϑενικὴν ἀρετὴν xol οὐχ igixvovpé- 
νην τοῦ βάϑους. ἑ. Oi σοφιστεύσαντες" o; διδασχα- 

λείων ῥητορικῶν προστάντες" τερατοσχόπος δὲ ὁ τῶν τε- 
'ράτων. 

43 Ald. ὅταν. Sic. ὅτ᾽ ἂν r óÀ. Il. " 164, 44 Par. 2977. Sic. sub. 

stituit: μὴ νύ τοὶ οὗ χραίσμῃ σκῆπτρον. 45 κιχείω Ambr.om. Il. a. 26. 

4 & Ald. om., est in Par. 4 Ald, ποιεῖν. 5 T. VII. 

Sicel. ὅργ. τί ἐστι κατασκεναζόμενον εἰς κατάσχεσιν καὶ ἀναίρεσὶν 

τῶν τοιούτων ζώων. 4 Sicel. δὲ λέγεται. 5 T. VH. μηχά- 

γημα οἱοδηποτοῦν [AId. οἷουν»δηπ.} ζώου δημιουργηθϑὲν εἰς ἀν. ἢ xax. 

Sic. um. δημιουργηϑὲν εἰς ἂν. ἢ κάκ. οἷουδήτινος (. 6. Ald. é- 

. κοκύξειν δὲ τὸ μεγακοκύζει. — 7 T. VIL. et Sicel. 8 T, VII. 

Sic. τὸ παρατ. δέ. - E 

A- 

r 

] 
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ράτων ἑρμηνεύς. ς΄. dió καὶ μετὰ τοῦτον" gra? 
τὴν. κοινωνίαν αὑτῶν εἰς ἀπολογίαν ἔλαβε" δέον γὰρ μετὰ 
τοὺς δέχα ῥήτορας διαλαβεῖν περὶ Κριτίου, *? μετὰ τὸν. 
᾿Αντιφώντα τέταχεν αὐτὸν" σχεδὸν γὰρ ὁ αὐτὸς εἶναι δὸ« 
κεῖ τῷ Αντιφῶντι xal μηδὲν 11 διαλλάττειν αὐτοῦ «" ἔπ ὃ: ὃ 

ται δέ" τὸν εΚριτίαν διὰ τὴν προλεχϑεῖσαυ αἰτίαν ἐν τῳ 
μεταξὺ τέταχεν. ἡ. Τροπιχώτεροι" ἴ ἐν ἄλλοις. βι- 
βλίοις τοπικώτεροι 15 εὑρίσχεται, ϑέλει δὲ ἡ λέξις δηλοῦν 

τὸ αὐξητικώτεροι, ὥσπερ καὶ κοινὸν τόπον τὴν χαταδρομὴν 
λέγομεν. ἔστι δὲ καὶ ἡ toonun λέξις ἰδία σφοδρότητος x«l 10 

τραχύτητος. 

Τῷ “μὲν οὖν Δημοσϑένει οἷ λοιποὶ τῶν δέκα, καὶ τὰ λοιπά, 

'Hóog καὶ πάϑ' ος" διαφορὰ τούτων, ὅτι τὸ μὲν ἦϑος 

ἔμμονον εἶναὶ φασι, τὸ δὲ πᾶάϑος ἐπιγίνεσϑάι καὶ ἐξ- 
ἰστααϑαι ὡς ἐνεοῖς " ἐνεὸς ὁ ἀπορητικὸς κατὰ τι xol G^ 48 

χανὴς καὶ εἰς ἑαυτὸμ ἐστραμμένος καὶ οἷον ἐνῖ 4 ἑαυτῷ ὧν. 
8. Καὶ λεπτότερός ἐστι" πολλαχοῦ τὸ καϑαρὸν χαὶ 

εὐχρινὲς εἴτουν τὸ σαφὲς λεπτὸν λέγει , ὥσπερ τὸ περι- 
βεβλημένον μεστόν. y. Τοῖς ἀπὸ vov μύϑων'" uũ- 

Sog μὲν ὃ πάντη ψευδὴς, μυϑικχὸν δὲ τὸ ἐγγίξζον 35 τῷ 
| μύϑῳ καὶ δυνάμενον xol ἀληϑὲς εἶναι δοκεῖν... δ΄. ἀλλ 
οἵους εἶναι" ὡς ὅταν διηγῆται τὰ περὶ τὴν χελιδόνα καὶ 
λάμειαν, καὶ ὅλως τὰ ἐν τῇ δεκαμυϑίᾳ εἰρημένα οὗ πο- 

λιτικὰ, ἀλλὰ δραματιχὰ τε xal ποιητιχά-ς ΄ 

M 0 

9 T. VIL et Sic. — ὥστε Sic. om. 40 Sic. xortqolov. — 
11 T. VII. Sic. κατὰ μηδὲν. tum Sicel. cod. Vind, διαλλάτο 
τῶν. 12 Ald. τροπικώτερα. Par. rgoxixoegow . [15 Ald. 

τοπικώτερος et αὐξητικώτερος" corr. ex Par, 44 ἐγ Ald, om, 
. 15 Ald. ἐγγύζον., 

Rhetor. V. 20 



EPMOIENOYZ 
ΠΕΡῚ | 

MEO040Y A4EINOTHTOZ.* 

Ja» μέρος εὕρηται μὲν ἐπὶ μηνύσει πράγματος καὶ τὰ λοιπά: 

- —2 “Σημείωσαι, ? ὅτι τοῦτό ἐστιν ἐπὶ τῆς ἐννοίας ἡ ué- 
ϑοδος, ὅπερ ? ἐπὶ τῆς λέξεως τὸ σχῆμα, ὡς πολλάχις εἷς- 

.1 Huic libro anonymus commentarii, qui tomo septimo 
contüüebitur, auctor tam parcam curam impendit, ut in mar- 

gine codicum Parisiensium maxima ex parte albo raro scholia 

maiora, paullo frequentius minora appareant. Scriba codicis 

Mon. 8. libris de ideis finitis scribendi finem fecit; Planudes 

noster more suo etiam haec pauca in brevius contraxit et mu- 

tilavit, In supellectile tam curta omnia, quae in codicibus 

tomi septimi exstant, scholia huc transferre potui, . omissis 

paucis, quae Gregorius Corinthius amplo suo commentario 

inseruit. Ex codice Par. 2927. (chart. sec. 15.) breve speci- 

men sumsi: itaque ubi Par. sine numero positus est, Par. 

2977. intelligendus, ex quo etiam scholia minora descripta 

sunt. 2 Ald. Par. 2927. 2918. ἰστέον. Par. 2916. 2977. J 

eat, 8 Par. 2916, ἤπερ. 

Sch. min. ad Cap. L: ηνύσει" δηλώσει. Καιροῦ δὲ 

ἰδίου" mgosgógov. ἤϑους προσϑήκην, τοῦ ῥήτορος ἢ τοῦ 

ὑποκειμένου προσώπου. ἰδίαν διάνοιαν" ἰδίαν, μίαν. διάφο- 
ρον, δύο. διαφόρους, πολλάς. ἀλλὰ καὶ διάφορον" ἀλλοΐαν εἰ 

καὶ μίαν. ᾿Αλλὰ καὶ διαφόρους" ἑτεροίας 'πολλάς. ᾿Αλλὰ 
καὶ ἐναντίας" ἀντικειμένας ἀλλήλαις. Κεγαρισμένα" πρὶ 
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ρηται, ἐργασία γὰρ 4 αὑτῆς ἐστι xol σχηματισμὸς πρὸς 
ὅπερ ὃ λέγων βούλεται" καὶ ἔτι, " ὅτι οὐχ οἶδεν Ó τεχνι- 
xóg μεϑόδου καὶ σχήματος διαφορὰν, ἢ μόνον τὸ τὴν 
μέϑοδον ἐπὶ τῆς ἐννοίας τάττεσϑαι, ϑάτερον δὲ ἐπὶ τῆς 

λέξεως" δεινότητα δὲ γὺν ὀφείλομεν νοεῖν" τῶν τριῶν τὴν 8 

μίαν, δηλαδὴ τὴν οὖσαν μὲν, μὴ φαινομένην δέ. 6 Ζει-. 

ψὸν δὲ σημαίνει τέσσαρα, τὸ φοβερὸν καὶ μέγα xoi χα- 

ταπληχτικὸν, παραγόμενον ἐκ τοῦ δέους, καὶ τὸ βαϑὺ 

καὶ περινενοημένον, καὶ τὸ κατὰ αὔξησιν χαὶ μείωσιν. 

προχωροῦν, καὶ τὸ pera συνέσεως πιϑανόν τε καὶ εὐχαι- 

: gov, & πᾶντα ἐπὶ τῆς δεινότητος χώραν ἔχει. Περί δὲ 

τῶν τριῶν εἰδῶν τῆς δεινότητος ἐν τῇ ἰδέᾳ τῇ δεινότητι 
ἱχανῶς 0 ἙἙρμογένης φϑάσας ἐτεχνολόγησεν. Τί μέν ἔστι 
δεινότης, ὑπέγραψεν ““ριστείδης ἦ ἐν τῷ περὶ πολιτιχῶν 

λόγων εἰπῶν, ὅτε δεινότης ἐστὶ τὲ πόῤῥωθεν τὸ χρήσι- 
μον ἑαυτῷ προδιοικεῖσϑαι, καὶ τὸ προαναιρεῖν τὸ ἄντι- 
πίπτον αὑτῷ, μέϑοδος δὲ, φησὶ, ποιὸς σχηματισμὸς κατ 

ἐξαίρετον 8. περὶ τὴν ἔννοιαν" τὸ 5 σχήμα này γὰρ λέξεως, 
ἡ δὲ μέϑοδος ἐννοίας. -- Πρὸς τί χρήσιμα τὰ μέρη τοῦ 

40 

15 

λόγου καιροῦ τυχόντα, καὶ ὅσα ἐν αὐτῷ καὶ οἷα δύναται 2 

4 Par. 2927. δέ. — B xal ἔτι — ἐπὲ τῆς λέξεως ex Par. 32977. 

recepi. .6 Ald. pergit: ἣν xai ᾿Δριστείδης dv τῷ περὶ πολιτικῶν 

λάγων ὑπέγραψεν εἰπὼν x. τ. À. omissis interieetis. 7 p. 656. 
AM. verbis, paullo mutatis. — 8 κατ᾽ ἐξαίρετον Ald, om. 9 
Ald, τὸ γὰρ σχῆμα τῆς λέξεώς" ἐστιν. Sqq. ἥ ῃ δὲ μέϑοδος — -- φε- 

γακιατὰς ν. ex Par. recepi, 

- 

χάριν καὶ ἡδονήν. γένους ὄνομα" κατάχρησις. ἤϑους ἣ μέ- 

ρου" λογικοῦ ἢ λόγῳ ἀγομένον. τύχης ὄγομα᾽ τυχὺν ἰδιωτείας. 
Πανονργέας" περιεργίας. Χρόνον δὴ τὸν noli»: dytixuw- 

ται. ϑαυμάξζ ων» τὸ ϑαυμάζειν ἀφελείας t0 σεμνὸν τοῦ μεγέϑονς. 

Cap. II. Ἢ τεχνική᾽ οἷον γεωργική. ὃ γοῦν παρασάγ- 

γης᾽ ἐϑνική. Oii, σεσσάρων" δηλονότι χορδῶν. 

... 86.. 



σι 
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ἤϑους mgocónxg, τὸ χωρίον δηλοῖ. — Τὸν πολὺν, 
τὸν ὀλίγον" τὸ ἐναντίον δῆλον" τὸ γὰρ ὀλίγον dvri- 
χειται τῷ πολλῷ, καὶ τὸ αὐτὸς δὲ τοιοῦτόν' ἐστιν dvri- 
κείμενον" ὁ μὲν γὰρ Πλάτων ὡς ϑαυμάζξων ἤρετο, ὃ δὲ 
Φαίδων ὡς σεμνυνόμενος ἀπελογεῖτο χατὰ τὸ ἐναντίον. 

Cap. IV. Πότε ταυτότητι ὀνομάτων χρησόμεθα καὶ πότε ποι- 

κιλίᾳ; ἐπὶ τῶν οὐκ ἰσοτίμων τῷ αὐτῷ ὀνόματι χρηστέον, dni τῶν 

' ovx ἰσοτίμων ποικιλτέον, 

Cap. V.'Ioréo», ὡς ἢ περιττότης ς καὶ διαβολή ἐστι. K α- 

τὰ γνώμην" κατὰ ἐνθύμημα. διατριβῇ" μακρηγορίᾳ. πλή AIR 

τῶν Aia» δηλονότι. Kagolixóv* οἷον. ἄνϑρωπος. ἐδέοις" οἷ- 

ov Σωκράτης. . Παραλλάξεις" τὸ παραλλά Stc δεύτερον πρόσω-. 

πον τοῦ πρώτου μετ, [sic? legisse videtur παραλλάξεις pro παραλλάξ' 

εἶσιν ], 

Cap, VI. Φορφτικὸς Ó λόγος" $ ὁμολογία, ἀποκτείνατε 

τὸ τόλμημα, 

Cap. VIL. Σημ., ὅτε ταὐτόν ἐστε παράλειψις καὶ ἀποσιώπησις. 
Ἀκονόντων, ἢ λέγομεν" ἀντὶ τοῦ παρ᾽ 0, προσποιεῖσϑαι 

παραλιπεῖγ" ὑποκρίνεσθαι. 

Cap. VIII. πικρότερον" δριμύτερον. ἔνοχον ὄντα" αἴ- 

T0». φυλαττόμενον ἐκκλίνων, 

Cap. IX, αἰϑίοπας". ποῦ εἰσι; καὶ ποιεῖ ἐπανάληψιν καὶ 
λέγει" αἰϑίοπας, τοὶ διχϑὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν. "Aosc, Ἄρες" 

τὰ ἐπαγόμενα ποιοῦσι τὴν μεταβολὴν , τὸ βροτολοιγὲ καὶ μιαιφόνε. 
κοσμήσῃ τὸ πρόσωπον! συστήσῃ. ἐπὶ ἤϑους ft βαιώσει" 

βεβαιοῖ τὴν ἀνδρείαν αὐτοῦ, παρὰ δὲ τοῖς πεζοῖς" τοῖς πεζῆ 

λέδεν γρησμμένοις, οὗ ποιητικῇ, Ex 67zÀ, στρατὴη yoi. (de Chers. 
p. 95,1 περὶ “ιοπείϑους τοῦ στρατηγοῖ; "Ogvalav λέγεν᾽ ἕτοιμός 
εἶμι" τὸ ἑξῆς οὕτως’ πάντες, ὅσοι πώποτε ἐκπεπλεύχασι στρατηγοὶ 

παρ' fud», παρὰ τούτων τῶν τὰς γήσους οἰκούντων χρήματα λαμ- 

βάνυναι" διὰ μέσου δὲ τὰ " ἐγὼ πάσχειν ὅτιοῦν ἔποιμός εἰμι, ἵν᾽ ἢ 

προσυπακουύμενον" εἰ un ἀληϑεύω, φρο vosiy, φρούραρχον εἶναι 

μετὰ βαρύτητορ" ἔστι δὲ 5 βαρύτης τὸ οἴμοι. 
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— Ἰδίαν διάνοιαν ἀπεργάξεται οἷον ἐν ἰδίῳ χαι- 
ροῷ σοφιστὰς ἂν εἴποις τοὺς εὔροιαν λόγου πλουτοῦντας, 

χαὶ τοὺς σοφίξοντας εἴτουν διδάσκοντας, ἐν ἤϑει δὲ xav 

εἰρωνείαν τυχὸν ἐρεῖς καὶ τοὺς ἀπατεῶνας καὶ παραλο- 416 

γιστὰς καὶ αὐτὸ τοῦτο φεναχιστας. Πᾶν μέρος λό- ὅ 
Ld 

Cay. X. ᾿4»αντίῤῥητον", ἐν ᾧ τις ἀνταποχριϑῆναι οὗ δύνα- 

ται. Ἶάρ οὐκ εἶ κλέπτης" ἐγὼ μὲν οἶμαι, φησί" δεῖ γὰρ τοῦτο 
προσυπαχούεσϑαι. τρεῖς ἔγεν μορφάς" τρία εἴδη ἔχει καὶ 

διαφοράς. Πότε, ἃ δεῖ πράξετε" καὶ ὃ ϑεολόγος" ταῦτα ἐγκα- 

λεῖς ϑεῷ τὴν εὐεργεσίαν, ᾿Ανατρεπτική" καὶ ὃ ϑεολόγος πάλιν 
σα" τριακονταετὴς ὧν καὶ σὺ πρὸ τῆς γενειάδος διδάσκεις τοὺς γέ- 

ροντας. Καὶ πίστωσιν᾽ $ τοῦ. ῥήτορος πρὸς ἑαυτὸν ἐρώτησις 

καὶ τοὺς ἀκούοντας ἐπιστρέφει. πρόληψιν καὶ ὑπονοίας À. 

πῶς οἷν ἀναπλασϑῆναι καὶ τί γενέσϑαι"" ''10 μὲν σφοδρὸν τῆς ἰα-» 

τρείάς καὶ τὰ ἑξῆς. ᾿Επέστρεψε τοὺς ἀκ. πρὸς ἑαυτὸν δηλονότι. 

ἤδη ζξητῆτε" νῦν δηλονότι. ib. ταῦτά ἐστι τὰ δύο κῶλα, ἧ ngó- 

ληψις τῆς ὑπονοίας, τὰ δὲ ἐπαγόμενα f, λύσις αὑτῆς" τὸ αἰνίγματε 

γὰρ ὅμοιον τοῦ τεχνικοῦ ἐστιν oU ΖΔημοσϑενικόν. 

Cap. ΧΙ. Ἑκατέρου καιρός" τοῦ μεγέϑους καὶ ἤϑους δη- 

λονότι" ταὐτὸν διεργαξόμενα" τὸ αὑτὸ δὲ ποιοῦντα οὐχ ὅ- 

μοίως «ποιεῖ. πλῆϑος ἢ μέγεϑος" τὸ πλῆθος ποσότης. τὸ 

μέγεθος ποιότης. Τῷ εἰπεῖν "Ὄλυνθον καὶ τὰ λοιπὰ πράγματα si- 
πεν, τὸ δὲ ἐῶ 180g ἐστι. 

Cap. XII. "Emi κεφαλαίων" ἤγουν κεφαλαιωδῶς, συντό- 

uoc, συνοπτικῶς" οἷον ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, τὰ τέχνα ᾿ 
ὑπείκετε τοῖς γονεῦσ. Κατασκευάξειν" ἐπὶ δικανικοῦ καὶ 

συμβοὐλευτικοῦ τῶν στασιαζομένων τὸ. κατασχευνάζειν ἢ διδάσκειν. 

Τὸ διδάσκειν. εἶπε διὰ τὸ πανηγυρικὸν καὶ παραινετικὸν, καὶ γάρ 

εἶσιν ἀστασίαστα. ᾿Ηϑικὸν τὸ éniloywor ἐστιν, τὸ yàg λελυμέ- 
γον τῶν ἐπιλόγων ἐστί. "Emi κεφαλαίων" ἐπὶ ὑποθέσεων. ἢ 
λελεγμένα" δεδιδαγμένα. εἶτα πίστεις" αἱ ἀντιϑέσεις. Πᾶ- 

σιν εἶναι κοινῇ ἀντὶ τοῦ ἔδοξε πᾶσι κοινῶς τούτῳ ὄνομα elvat 

ἐπανάληψιν ἢ ἀνάμνησιν. ib. κοινῶς αὐτὸ oi ῥήτορες καὶ ἐπάνοδον 

καὶ ἀνακεφαλαίωσιν καὶ συλλογισμὸν καλοῦσιν. συλλογίσασϑαι 

δὴ βούλομαι καὶ ἔστε συλλογισμὸς δηλονότι. 
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y ow τοῦτο Aéyei, *? ὅτι αἱ dt εὕρηνται μὲν παρὰ τοῖς φι-: 
λοσόφοις ἐπὶ μηνύσει πράγματός τίνος, οἷον ὀχύων τὸ ξῶαν 

ὠνομάσθη κύων ** διὰ τὸ quioó£osorov* καιροῦ δὲ ἰδίου 
τυχὸν τὸ ὄνομα μετετέϑη 1? xoà ἐπὶ τὸν ἀστρῶον κύνα καὶ 
ἐπὶ τὸν ϑαλάττιον διὰ τὸ βλαπτιχὸν ἑκατέρων. δλλως" 13 

40 Ald, τουτέσιν. Tar. 2927. τοῦτο λέγει. 411 κύων Par. 

4927. om. 12 Ald. μετέϑη. 15 Ald. aile». Par. 2927. 

ἄλλως. ex eodem p. 567, v. 2. post xoipà» inserui τόν». V. 4. 

habet: δήπου δηλοῖ, 

Cap. XIII" Ἐπιδεικτικὰ λέγονται τὰ ἐπιτετηδευμένα (aliud schol. 

τὰ κατ᾽ ἐπιτήδευσιν) σοφιστικὰ τὰ ἀληϑῇ καὶ ἀναγκαῖα καὶ γοργὰ, 

oí γὰρ ἀγωνιζόμενοι σπουδῆς δεόμενοι καὶ τομῆς ἂνεπιτήδευτα λέ- 

γουριν. Φύσις τοῦ πράγματός ἐστιν, ἵνα εἰσέλθωμεν sic. τὸ 

πλοῖον καὶ δῶμεν τὴν κόρην καὶ ἀπέλϑωμεν. Πάρεργόν dcc τὸ 

ἀγείφομεν, ϑήσομεν καὶ τὰ λοιπά. ^4 γωνιεστικά" ἀναγκαῖα δι-- 

. κανικᾶο σώφρων» ἐστὴν ἀχοὴ 7j ἡδύνουσα τὸν ἀκροατὴν, τουτέστε 

πείϑουσα , ἢ δὲ μὴ σώφρων, ἡδύνουσα δὲ, ἡ διὰ τῶν σχωμμάτων 

τοὺς ἀχροατὰς ποιοῦσα γελᾷν. Ὄνομα κύριον τὸ Πῶλε" μαϑητὴς 

γὰρ ἣν" τὸ δὲ ἵνα προσείπω σε κατὰ σὲ, ἐστὶν ἣ πωρίσωσις. ᾿ἄγω- 

νιστικὰ κυρίως τὼ ἀληϑευτικὰ λέγεται, ἐπειδὴ τὰ δικανικὰ ἀληϑ εἰ-- 

ας χρήζονσικ. τὰ ἀγωνιστικχκά" παρὰ τοσοῦτον οἱ ἡμέτεροι παι- 

δευταὶ καὶ τὰ ἑξῆς" ὦ λῶστε Πῶλε" πάρισον ὅλον τὸ “Πλάτωνι- 

x)» χωρίον. Διδάσκουσι γάρ' ὡς ἀπὸ. τοῦ Πλάτωνος τοῦτο; 
ἔλαβε. Οἱ σοφοΐ" εἰρωνικῶς Πρόϑοος ὄνομα" ϑοὺς ἀρετή" 

καὶ σοφὸς ἀρετή. “Σοφοκλῆς ὄνομα. 

Cap. XIV. Διὰ μέσου τὰς αἰτίας" καὶ ὃ Θεολόγος " εἰ 

καὶ νῦν ἡμᾶς εἷς τὴν μείζονα τάξιν ἀνήγαγεν ὃ ϑεὸς, εἶτα ἢ αἰτία 

πρὸ τοῦ ὑπερβατοῖ " ὑμᾶς ταῦτα παιδεύειν τοὺς ἐν ἐξουσίᾳ" εἶτα τὸ 

λειπόμενον τῆς ἐννοίας τῆς πρώτης" ὀκνῶ γὰρ εἰπεῖν βαρύτερον. 

πῶς ὦ Θουκυδίδη" τοῦτο ἀπὸ τοῦ “Ἑρμογένους »όει. ἢ γὰρ 

“Μακεδαΐμων" ἢ πρώτη αἰτία, καὶ ὃ γὰρ σύνδεσμος. εὐνομή- 

ϑη" »ομικῶς ἐπολιτεύοντο. ἔτι γάρ ἐστὶν" J δευτέρα αἰτία" καὶ 

ὁ ἕτερος γὰρ συνδεσμός" ἐστὶ μάλιστα: ταῦτα ἢ αἰτία τῆς αἰ- 

* 
΄ 
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πῶσα λέξις εὕρηται διὰ δήλωσίν τινος. πράγματος" δηλοῖ 
δέ τι τηνικαῦτα, ὅτε οἰκείως καὶ κατὰ καιρὸν τὸν προσ- 
ἤχοντὰ τεϑὴ᾽ αὐτὸ γὰρ τὸ καχοῦργος ὅταν ἐπί τινος 

ὀνομασϑῇ κακίας διαφόρους ἐργαζομένου, ἐχεῖνον δηλοῖ 
δήπου τὸν εἰργασμένον ἂν μέντοι ὁ καιρὸς ἄλλος ἢ 7, καὶ δ 

τὸ πρόσωπον κλοπὰς εἰργάσατο μόνας, οὐχ ἑτέραν χα- 

“χίαν, οὐ τὸν προειρημένον δηλοῖ, ἀλλ᾽ ἐν προσϑήκῃ H- 

Oovg ἐχεῖνον αὐτὸν τὸν χεχλοφότα" χρηστὸν ἴσμεν τὸν 
ἀγαϑὸν, δυνάμεϑα. δὲ κατὰ χαιρὸν εὔϑετον χαὶ τὸν πο- 

yngóv ἐν ἤϑει τῷ τῆς εἰρωνείας γρηστὸν ὀνομάσαι. 40 

lag. Τὰ ἐν τ αἷς ἄλλαις" «τὰ συμφέροντα " ἐπανέρχεται 8 

Θουκυδίδης. οὐδεμία γὰρ αἰτία" ὥστε τὸ ὑπερβατὸν αἰτίαν 

ὀφείλει ἔχειν. 

Cap. XV. ἀναντί ῥητον". ἰσχυρόν ἐστιν" ἐτριτ αγων 

στεις" ἠγωνίζω ἐκ τρίτου. ἐγραμμάτευες" ᾿ἀνεγίνωσκες, ὡς vo- 

τάριος. ἐξέπιπτες" ἕπταιες ἐν τῷ ἀναγινώσκεϊν' ἐσύριττον" 

ἐσημειούμην, ὅτι ἔπταισας, τοῦτο δὲ τὸ ἀντί 9." δηλονότι πϑ- 

οὐ τοῦ, ἐν ᾧ 10 συμπάσιδν φησιν εἶναι κακόηϑες" διὰ τὸ τὸν An- 

μοσϑένην ἐψεῦσθαι" τὸ δὲ πρότερρν οὗ κακόηϑες, ἀληϑὲς γάρ. πὺα- 

γμα ἀληϑ ἐς τὸ ποιῆσαι κλητόριον τὸν Φίλιππον καὶ δοῦναι δῶ», 

ρα τοῖς ἑστιωμένοις" καὶ ἐν τῷ ἀπολογητιχῷ ὃ ϑεολύγος ἀντιτίϑησε 

τὸν ἰατρὸν καὶ τὸν ἱερέα. Πάρισον" παρίσωσις Θουκυδίδου" ἀλ- 

λὰ καὶ ὑμᾶς γῦν ἀξιοῦντας οὐ συμμαχεῖν ἀλλὰ συναδικεῖν. ib. τὸ 

ἐγγὺς τῷ ἴσῳ. 

Cap. XVII. Προσπ, υσχεδιάξειν" ἀπερισχέπτας καὶ παρα» 

χρῆμα λέγειν. ἀμελετήτως καὶ ἀπροβουλεύτως προάγειν. τοὺς λόγους 

ἀμέλει καὶ σχεδίαν γαὺν τὴν οὕτω κατασχευασϑ εἴσαν φαμέν. Τὰ 
ἐπιόντα" τὰ ῥηϑέντα ἐκ τοῦ προχείρου καὶ ἄνευ toU συμβουλεύ- 

σασθαι. Προσεῖναι τῷ συμβούλῳ" δεῖ τῷ συμβουλεύοντι τοῦ 

ἔχειν ἐν τοῖς πράγμασι πολλὴν πεῖραν. ib. τοῦτο λέγει, ὅτι ὃ ϑέ- 

λων συμβουλεύειν λέγειν ὀφείλει, ὅτι ἐγὼ ἐσκεψάμην, καὶ μετὰ axé- 
ψεως πολλῆς εἶρον τὸ συμφέρον" αὐτό 9c» λὲ pur ix τοῦ πα- 

θαχρῆμα. ὑπ οκρίνοντα νυ 0x 8Ü ua TT X γὰρ εἴπω, ὅτι ἐσκε- 

ψάμην, — ὃ δικαστὴς φανεῖται τὸν ῥήτορα, μήπως ἀπατη- 
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Πάσης λέξεως τῆς ἀγνοουμένης ἐν πεζῷ λόγῳ τρεῖς μέϑοδοι τῆς 
. εὑρέσεως καὶ τὰ λοιπά, 

Εἰσαγγελία ἐστὶν 7 εἰσαγωγὴ τῆς δίχης" ὡς ἐὰν εἴς- 
ft», χατηγορῶ Νικίου προδοσίας " φάσες δὲ ἡ ψιλὴ προσ- 

p αγγελία" τὸ δὲ δὶς διὰ τεσσάρων τὸ ἑπτάχορδόν ᾿ἐστι" 
μοσχεύειν δὲ "λέγουσιν οἱ γεωργοὶ τὸ ἐντιϑέναι ἀνεστραμ- 
μένως τὰ χλήματα ἐν ὀρύγματι γῆς ἐπὶ τῷ ἐχρῦσαι ῥί- 

Dag, εἶϑ'᾽ οὕτως ἐμφυτευϑῆναι. 

ϑὴ τῇ τοῦ ῥήτορος ἐμπειρίᾳ. ταραχϑῆ" παρατραπῇ, συγχυϑῇ 
τὴν διάνοιαν. αὐτόϑεν εὐρίσκο γτες" καίπερ éx πολλῶν ἥμε-. 
QU» σχεψάμενοι λέγουσιν , ὅτι ἄρτι ἐμνήσθην τοῦδε τοῦ κεφαλαίου. 

Μεταξὺ ἀναμνησϑέντες' οἷον, ἄλλ᾽ ὁ με μικροῦ παρέδραμεν. 

0 ϑεολόγος, καὶ τὰ ξδξῆς. ib. Οἱ ἕήτορες, οὗ δίχας λαμβάνοντες 

μετά τινος. 

Cap. XVIII. Αὔξησιίς ἐστιν, ὅταν τις ἐκ περιουσίος τινὸς 

κατηγορῇ, ἀπόδειξις δὲ, ὅταν διὰ τῆς «γραφῆς ἀποδεικνύῃ, 

. Δοιδορέα" τὴν ἑταίρησιν λέγει" οὐδὲν εἶχον οἱ δικασταί. τα- 

᾿πεινότερον' εὐτελέστερον. περὶ μέσην ἡλικίαν" οἱ γὰρ περὲ 
μέσην ἡλικίαν οὗ τοφοῦτον ἐν πάϑεσιν, ὥσπερ οὐδὲ οἱ γέροντες.., 

Cap. XIX. dufádlero Ó Ἐνουβάτης, ἐπὶ ἀφροσύνῃ καὶ κα- 

κίᾳ. --- κλέπτης ἢν. 

Cap. XX. Οὕὔποτε σοφὸς ὀμνύει, ὅτι ὃ δεῖνα φόνον ἐποίησεν, 

᾿ἀλλὰ μὴ τὸν ϑεὸν πονηρὸν καὶ κακὸν πρᾶγμοι ἐποίησεν, καὶ τὸ ἢ- 

Soc αὐτοῦ μὴ βουλόμενος ὀνομάσαι, τὸ ἔγκλημα ὡς εὐλαβούμενος 

δείκνυσιν. ᾿Ηϑικὸν μὲν τὸ ἰδίσις ὀμνύειν, ἐναντίον δὲ τὸ ἕνεκα 

πραγμάτων ἑτέρου τινὸς ὀμνύειν. Οὗ μὰ Ζῆν᾽ * ϑρηνητπικὸν ὦμο- 
σεν Ogxoy" τὴν γὰρ συμφορὰν τοῦ πατρὸς ὅρκον ἐποιήσατο. Κἀμέ, 
περὶ τοῦ Mtiüiov φησί. Π]επονϑέγναι" ὅτε ἔτυψεν ὃ Μειδίας 

αὐτὸν, τὸ ἦϑος αὐτοῦ ἐμβεβαιοῖ πρὸς τοὺς δικαστάς. πραγμα- 

τικὸν 0Qxo»* ἀγωνιστικόν. ἐναντίον ἤϑους" δηλονότι τοῦ 

“Ὁμήρου. 

Cap. XXI. Ὃ "n rep" ἤγουν i ὃ ῥητορικὸς νόμος. Σεράτωνι 
cvvayoQtUsi ἄτιμος γὰρ ovrog. Εὐπρέπειαν" εὐπρεπῆ φη- 
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Τὰ ἁμαρτήματα κατὰ τὴν λέξιν κατὰ δύο τρόπους γίνεται" καὶ τὰ 
λοιπά. 

Τὸ μὲν γὰρ Q παρακαλεῖν: τὸ γὰρ ἄγειν χαὶ tie 
xuüy ἐφ᾽ ἑαυτῷ ἐπίτασις τοῦ καλεῖν ἐὄτι. β΄. διαζώ- 
στραν" τοιοῦτόν ἐστι xol τὸ ἐὰν τὴν τάφρον τράφον 5 
εἴπῃς, ἢ τὸν χκαχρυδίαν ἄρτον κχεγχρυδίαν, αἱμωδεῖν δὲ 
ἐστι τοὺς ὀδόντας ναρχᾷν. 

σιν ἐνταῦϑα τὸν σιμχὼς βιοῦν γνωριζόμενον, M ἐρεσὶ Ξισι" εἰσὶ 

μέρη τινὰ ὁποϑέσεων » δεόμενα ῥήτορος , πρὸς τὸ τοῖς δικασταῖς ᾿ 

ἀπολογεῖσϑαι, καὶ εἶσιν ἕτερα," ἐν οἷς. ὁ τυχὼν ἄνθρωπος ἱκανός 

ἐστιν ἀπολογήσασϑάι. 

Cap, XXII. Χακία λέγεται 5j ἀσάφεια. εὐδιάλυτα, ebas- 
γάτρεπτα, σαϑρά. Καὶ ἐναντέα" ἐναντίον τὸ περιπίπτειν τοῖς 

ἑαυτοῦ λόγοις στιρεφομένοις τῷ ἀνακολούϑῳ. ᾿Αντιλαβάς" ἀφορ- 
μὰς, ἀντιλήψεις, ᾿ἐνανειώματα" ἀνατρεπόμενα ἢ διαβαλλόμε- 

γα.  Zxolixatc* ἀσχολία ἐστὶν ἢ ἐμμέριμνος φρο:τίς. ib. ταῖς 

δσαιφοῦν καὶ κατὰ συντυχίαν γινομέναις, ἤγουν ταῖς πλασματικαὶς 

καὶ διὰ μελέιης γινομέναις καὶ οὖκ ἀγωνιστιπαῖς. Σχολικαὶ ὑποϑές- 
σεις, αἱ καϑ᾽ ἑκάστην γινόμεναι συντυχίαν, ὡς ὅταν τις ἀδίκως τι. 

γὰ βουλομένοις τυπτῆσαι φησὶν οὕτως, μὴ μὲν εύψῃς, ἀλλὰ xol 
ἀπόκτεινον, εἰ “βούλει, τοῦτο δὲ λέγει οὗ βουλόμενος ἀποκτανθῆναι, 
ἀλλὰ παριστῶν διὰ τούτου τοῦ ἐναντίου ῥυσϑῆναι, φημὶ δὲ τῆς τυ- 
πτήσεως, τοῦτο δὲ τὸ εἶδος καλεῖ τὸν σχηματισμόν, ἄλλῃ τις 
τέχνη" τί ἐστιν, ὃ λέγει; μαϑήσῃ διὰ τοῦ ἐφεξῆς κεφαλαίου" διὰ 

μακρῶν" ἤγουν διὰ πολλῶν λόγων προβάλλεται ἢ προτείνεται. Δι ἃ 
μαρτυριῶν" ἕνα λέγῃ, ὅτι καὶ ἄλλοι τοῦτο ἐποίησαν. ᾿᾽4λλὰά 
ἀντιλέγειν' ἀλλὰ λέγε" ὅτι ἐὰν τοῦτο ποιήσειε, μήπως τινὲς 

ὑμᾶς μέμψωνται, | | 

Cap. XXIII. 'O κατη γορῶν! κατὰ πόσους ἐρόπους ὃ satis 
yopoc τὰς τοῦ φεύγοντος προτείνει προτάσεις ) καὶ ποῖος ἑκάστης 

καιρός". ἐπιστήμην" τὴν εἴδησιν viv ἐπιστήμην λέγε, φήσειεν 
δὲ, ἀναξίους" τοῦτό᾽ ἔστιν i ῇ πρότασις τοῦ, ἀντιδίχου. τῷ μὲν 

Bhetor. V. 56* 
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πότε ταυτότητι δγομάτων χρήσόμεϑα, καὶ τὰ λοιπά. 

Ὡς δ᾽ ὅταν ὀδύυνουθαν" τοιοῦταν xci ἔστε τὸ 
τοῦ ϑεολόγου" ὁ τοῦ πατρὸς ὅρος. χαὶ λόγος, ἤ “μὴ xi- 
γουμένη σφραγὶς," τὸ ἐχμαγεῖον τοῦ ἀρχετύπου" ταῦτα γὰρ 
παντὰ ** τὰ ὀνόματα δηλωτικὰ τοῦ υἱοῦ, καὶ τὴν ἐγέρ- 
γειαν ὁμότιμον ἔχει τοῦ υἱοῦ. β΄. χαὶ ὁ Θουκυδίδης. 
σύγκρισιν. ποιεῖται, ὅτε ὃ Πελυποννησιαχὸς πόλεριος μεεί.-. 

ζων ἐγίνετο τοῦ Τρωϊχοῦ, οὗ γάριν καὶ τεχμήρια τενα 

καὶ σημεῖα xol . παραδείγματα λαμβάνει. 

σι 

44 Ald, πάντα ὁμότιμ, τὴν ἐνάργειαν ἢ ἔχει τοῦ υἱοῦ. omissis 

interiectis, 

Aeniivg? ou ἢ πόλις ἀσϑενεῖ καὶ ob δύναται διδόναι ἀτέλειαν: 

Cap. XXIV. Τάξεως μεταβολή᾽ καὶ τὰ ἐγ ἄλλαις πτώ- 

οσεσι καὶ γένεσι καὶ ἀριϑμοῖς λέγει" καὶ τὸ τὰ λεγόμενα ἐν προσι- 

. μίοις ἐν ἀγῶσιν εἰπεῖν ἢ ἄλλῳ μέρει τοῦ λόγον, ἢ τὸ ἀνάπαλιν" 

ib. τουτέστιν, ἐὰν 5 τὸ παλαιὸν κατ᾽ εὐθεῖαν, ποίησον αὐτὸ OU κα- 

τὰ πλαγιασμὸν ἢ τὸ ἀνάπαλιν. dià μακὸ ὧν" ἢ τὰ αὐτὰ vog- 
ματά τις ἐν δυσὶν αὐτοῦ λόγοις συγγράφεται, καὶ ἄλλως καὶ ἄλλως 

ἐχφράξει αὐτὰ, ἵνα μὴ ὑποπτευϑῇ οὕτω ποιῶν παρά τισιν, ἢ &À-. 

Aov τινὸς νοήματα xal ὑποθέσεις λαμβάνων διὰ μαχροῦ ὄντα αὐτὰ | 

βυαχέως ἐκφράξει, ἢ" καὶ τὸ ἀνάπαλιν ὡς διδάσκει $ τέχνη, καὶ 

λανθάνειν τοὺς ἀχροατὰς ἀγωνίζεται. "Ev δὲ τῇ πανηγυρικῇ" 
ikai γὰρ τὸ ἐγκώμιον κατὰ τάξιν τῶν κεφαλαίων γίνεται καὶ ovx 

ἄλλως. ἐν συμβονλῇ" καὶ γὰρ ἐν συμβουλευτικοῖς ἐἰ μὲν τὸ πρᾶ- 

γμα' κατεπείγει, περὶ οὗ συμβουλεύεις, ὀφείλει εἶναι τοῦ λόγου βρα- 

χύτης, sb δὲ μὴ, μήκη. Τὰ αὐτὰ λέγων" καὶ ὃ ϑεολόγος" oU 

γὰὴῤ τὰ αὐτὰ φϑέγξομαι μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν αὐτῶν χρησά-- 

μένος προδιορϑώσει. Ἔν τῇ δικανικῇ πῶς ἔχει χώραν 58 τῆς 

τάξεως μεταβολὴ, ἐν τῷ συγχεῖν τὴν τάξιν τῶν κεφαλαίων. 424 ι- 

αιρέσεως" τῆς στάσεως, δηλονότι τῆς ὑποκειμένης. ὑποθέσεως". 

τῷ τῆς ἀξίας, ἤγουν τῷ ἐνδόξῳ. 

Cap. XXV. εὐμισήτον" καλῶς καὶ εἰκότως μισουμένου. 
Cap. XXVI. Ha»ovgyóv' ἀπατῶν. εἶναι μοι δοκεῖ' 
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CH περιττότης ἐστὶ διπλῆ, καὶ τὰ “λοιπά. ᾿ 

Κατὰ γνώμην. γνώμην τὸ νόημα xal ἐνθύμημα 

καλεῖ. αὐτὸ 1" δὲ τρανῶς αὐτὸς ὁ τεχνιχὸς μετ᾽ ὑλίγα 

σαφηνίσει" ἔτι γε μὴν. ὕπως τὰ κἀαϑολιχὰ τοῖς ἰδίοις συμ- 

πλέχεται. β΄. Τὸ περὶ τοῦ στεφάνου οἷον πρῶτον 5, 

μὲν, à MO nvaiot, τοῖς ϑεοῖς εὔχομαι πᾶσι xol πάσαις 

τῇ τε πόλεξ καὶ πᾶσιν ὑμῖν xal ὑπὲρ ὑμῶν. γ΄. εἰς χί- ᾿ 

you ἤϑους νῦν τὸν ζῆλον τῶν δικαστῶν νοεῖ" διὰ τοῦ- 

TO γὰρ συνεφόρησε τὰ ὑνόματω, ἵνα ξηλώσωσιν ὑπὲρ αὖ- 
, 

, à 
15 αἰτὸ δὲ — συμπλέκεται ex Par. recepi. 

- “τα DEDERE ERREUR ERERUDEIDUS ONERE RUERERQPERRO ο αν ρο πον θ 

7 t 4 

ἁπλότης ἐστὶ προσποιητή. αὐτῷ ἰσχύῃ" τῷ ΔΖημοσϑένῃ. ταύ- 

τὴν τίϑεμαι" τὴν TOU εἶναι πολίτην. 

Cap. XXVII. Μερέξεται sj κανηγορέα" εἰς δίο, ῥήτορας ᾿ 

δηλονότι, ἧ ̓κατηγορίά. Προκαταλαυωβάνει" ἃ μέλλει λέγειν 

δεύτερον ὃ ̓Ανδροτίων, | 

Cap. XXVIII. "4»egopí* | 

ὥς φασιν , οἵ ju». ἴδοντο πονεύμενον, οὗ | yàg ἔγωγε 

ἤκτησ᾽ οὐδὲ ἴδον. [1]. δ, 3574. 

4H σβ οι" διὰ τὸν Θρασύβουλον * μῖϑον λέγουσι" τοῦτό ἐστιν ἄνα- 

φορὰ ; ἀναφέρει γὰρ, ὅτι ol i μῦϑοι λέγουσι τοῦτο. ᾿4» ὃ eoe ἀξιοπ, 

vovro ἐστὶ τὸ Πλατωνικὸν, ὃ παρέφρασεν ὃ Δημοσϑένης. 

"Cap. XXIX. Τῆς xoi»ótgTOc" κοινὰ διανοήματα τὰ δη- 

μώδη καὶ τὰ οἷον εἰς τὴν ἀγορὰν λεγόμενα" ἀλλ᾽ εἴ τῳ" ἀλλ εἴ 
(To "καὶ ἄλλῳ᾽ τοῦτο ἢ κοινότης... ἔδιαι ἔχϑραι" αἵ πρὸς ἕνα 

ἕκαστον. «“ιότι πανουργῶν᾽" καὶ ὃ ϑεολόγος πολλαχοῦ qai- 

' wert τὸ κοινὸν ἴδιον ποιησάμενος" εἰπὼν γὰρ, εὔτωμεν ἀδελφοὶ καὶ 

τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, ἔδοξιν μὲν ἴδιον αὑτοῦ εἶναι" ἔστι δὲ τοῦτο 

*Hawíov τοῦ προφῆτον καὶ εἰπὼν ἔλαϑε πάντας. Ὑπωπτεύετο" 

τουτέστιν ὀνειδίζειν τοῖς ᾿ϑηναίοις Ὅτε τοίνυν τοῦ O^ οὕτως. 

τοῦτο ἣ ἐπισφραγίξ. Πεποῖηκε τοῦτο" τὸ ἐπσφαγίσαι. 

'Cap. XXX, ᾿ΕἘπισκήπτει" ἀξιοῖ. φίλων ἀπάνευϑεν" καὶ 
[P 

.- 

36.. 
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τοῦ τοιαῦτα πεπονϑότος" περὶ δὲ ἐνθυμήματος xol ἐπ- 
ἐνθυμήματος ἐν τοῖς περὶ εὑρέσεως εἴρηται. .ó. ἐν τῷ 

Θουκυδίδου" ὁ ἐπιτάφιος" οὕτως €yss* 15 , οἱ μὲν πολ- 

Aol τῶν ἐνθαδε ἤδη εἰρηκόταν ἐπαινοῦσι τὸν προσϑέντα 
b τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε, ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐχ τῶν πο- 
λέμων ϑαπτομένοις ἀγορεύεσϑαι αὑτόν" ἐμοὶ δ᾽ ἀρχοῦν 
ἂν ἐδόχει ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῳ xo δη- 
λοῦσϑαι τὰς τιμάς" οἷα xol περὶ τὸν τάφον τόνδε δη- 

᾿μοσίᾳ παρασχευασϑέντα ὁρᾶτε. xol μὴ ἑνὶ ἀνδρὶ πολ- 
40 λῶν ἀρετὰς χινδυνεύεσθαι εὖ τε καὶ χεῖρον εἰπόντι πι- 

στευϑῆναι"“ εἶτα ἐπιφέρει τὰ ἐπενθυμήματα κατασχευά- 

, » ξων" ,χαλεπὸν γὰρ τὸ μετρίως εἰπεῖν," καὶ τὰ ἑξῆς" 
) εἶτα ἐπιφέρει" ,,ἐπειδὴ δὲ τοῖς πάλαι οὕτως ἐδοχιμάσθϑη 

ταῦτα χαλῶς ἔχϑιν, χρὴ καὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ,“ 
15 καὶ τὰ ἑξῆς. Οἱ δὲ καϑολιχοὶ λόγοι" 7 ὡς ἐὰν εἴπῃς 

νέῳ, νέος εἷ, πόνει" τοῦτο ἔδιον" εἶτα τοῦ χοινοῦ ἡ συμ- 
“πλοχή᾽ πᾶσι γὰρ νέοις, μᾶλλον δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις λυ- 

. * 48 Thuc, IL. 55." 17 ei δὲ καϑολικοὴ --- — ὡς οὐκ ἔε- 
ἔστιν, V, 15, — p, 575, v, 4, ex Par, recepi. 

6 ϑεολό γος ἔρεσπε κλονέων τῷ λό n. τὸ σὥφρον' καὶ τούτῳ Αἰσχένης κέ- 

χρηται,ὅ στις δ᾽ ὃ μιλ ὦ ν' τοῦτο τοῦ Θεόγνιδος Eur Pbónic,Fr.IX. J. 

Cap, XXXI, παράλογον" τὸ παρὰ τὸν εἰκότα λόγον γινό- 

ptor παρὰ δόξαν, παρὰ προσδοκίαν . ταύτῃ φοβερόν" διὰ 

τοῦτο, παραπλησιαζό γτων" παραδυναστειόντων. 

Cap. XXXII, Oso» xov, τὸ κοῦ ἀντὶ τοῦ ποῦ, ὡς τὸ, ὑκόσοισιν 

ἐοῦσιν" ἴδιον δὲ τοῦτο τῶν Κώων, 

Cap. XXXIH. Ἰραγικῶς À ipnrt τὸ παϑητικῶς λέγειν. 

JIoliyylov* μικρὰ πύλις, Πολλὰ δρά ματ «* ὑποκρίσεις διὰ τὸ 

ὑποδύεσθαι, τὰ προσωπεῖα καὶ λέγειν τὰ ἐκείνων, Te αγῳδία 

ἐστὶν $ τῶν κακῶν. ἀνάμνησις. τῶν ἐν ἡλικίᾳ" τοὺς τελείαν 

ἡλικίαν ἔχοντας. Τὸ μονονουχὶ σημαίνει καὶ τὰ ἀληϑὲς καὶ τὸ 

σχεδόν, Κόνωνος αἰκέας" ἕνεκα τῆς ποινῆς περιήγησιν 

ἐξήγησιν, “πλατνσμὸν, ἔχφρασιν, 
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σιτελεῖ TO πονεῖν. Ὧν ὃ χαιερός" διδάσχει ὃ τεχνικὸς, 

πηνίχα χρηστέον ἐπενθυμήσει καὶ πηνίκα λόγοις χαϑολι- 

xoig. Δοχιμασάντων" ἐπιεικῶς αὔϑαδες τὸ δοχι- - 

μασϑὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν λέγειν, ὡς οὐχ ἔξεστεν. - 

Τῶν δὲ αὐθαδῶν καὶ τολμηρᾶν διανοημάτων ϑεραπεῖαν xol παρα- 5 

μυϑίαι δύο" καὶ τὰ λοιπά. 

Ὃ μὲν οὖν παρών" **. αὔϑαδες μὲν τὸ λέγειν 
τὸν καιρὸν φωνὴν ἀφιέναι" παραμυϑεῖται δὲ διὰ τῆς 
τοῦ μονονουχὶ μιχρᾶς 559 προσϑήκχης. Ποῖον τοῦτο; τὸ 

ἁλμυρὰν ἀχοὴν ἀποκλύσασϑαι; ἁλμυρὰν δὲ ἀχοὴν φη- 
σιν ὁ Πλάτων oUg ἔλεγον εἰς τὸ ϑεῖον ἀπρεπεῖς λόγους" 

᾿ χοῦτο 35 οὖν παρεμυϑήσατό τῷ εἰπεῖν οἷον. B. xato 

Tiu oxpatov ς᾽ ὃ Τιμοχράτης ἔγραψε νόμον, ὅπως μὴ 417. 

διδῶσιν ἐγγνητὰς οἱ χρειωφειλέται, ὃν κακίζεε 0 Δημο- - 

σϑένης « . 15 

Ph 

18 Ol, III. p. 29. 19 μικρῶς Par. om. Ex eodem «qq. 

ποῖον tovto — ἀποχλύσασθαι recepi. — Plat, Phaedr. P 343. o. 

30 τοῦτο οὖν — οἷον ex Par, recepi, 

— — — — — 

Cap. XXXIV, 'Ex τοῦ xopixoU' οἷον ᾿Αφιστοφάνης xal 

“Δουχιανός. ἐκ τοῦ βίου! τοῦ Μενάνδρου δηλονότι. κωμικῶς λέ- 
y*i»* ἀπὸ τοῦ κώμον" 10 γὰρ. ἀστειολογεῖν ἴδιον τῶν χωμαζόντων 
disko u$ δησε" τοῦτό τις σχηματίζει καὶ λέγει εἰς διόρϑωσιν καὶ 
σύγεσιν ἀσυνέτου, Βδελυρόν' καὶ ὃ ϑεολόγος" ἐγὼ γὰρ ἔπαϑον 
τοῦτο, & ἄνδρες, οὔτε ὡς ἀπαίδευτος, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον. Προσ- 

δοκᾷ μέν" καὶ à ϑεολόγος λέγει." ixl uve εὐχαριστοῦντες , cé 

μὴ Th» λώβην αὐτῶν δρᾷν, ἐκδέχεται γὰρ ὃ ἀκρρατὴς ἀκοῦσαί τι 
ai μεῖζον καὶ οὐκ ἤκουσεν. sixo σεν" εἰκόνας τὰ παραδείγματα, 

Cà» ἔτυχεν" oU τὰν -rugóvra; ib. ἐδόκουν δὲ οἱ ἀκροαταὶ, ὅτι 
εἰπεῖν ϑέλει, οἷς ὁ δῆμος εὔχεται, ὅπερ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ χαταρᾷ- ' 

τὰι. ὃ δῆμος" ἀγαϑὸν προσδοκῶν ἤκουσε. φαῦλον. αὐτοτρώ- 

γζικος" τραγικός ἐστιν ὃ μιμούμενος τὰ τῶν δραμάτων πρόσωπα. 

Cap. XXXV, Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον" ἔχεε καὶ τοῦτο δη- 

Li 
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- Hu παράλειψις xol ἀποσιώπησις γίνεται" καὶ τὰ λοιπᾶ. .᾽ 

“ 7 * * 
Πῶς οὕτος" ἐρωτώμενος, φησὶν, ἐγὼ, ?* πῶς ov- 

τος χέχοηται τῷ πατρὶ, ἀποχρινόμενος λέγω, ἢ ὅτι ἀντ- 

εἶπεν αὐτῷ, ἢ ὅτι οὐχ ἐπείσϑη αὐτῷ᾽ καὶ χατὰ ἀποσιώ- 
B πησιν δείκνυμε τὸ ἐπεβούλευσεν" ὥσπερ O Δημοσϑένης 

» . » A 3 “ E] P » 

ἐποίησε" ϑέλων yao ὀνειδίσαι τῷ «4ϊσχίνῃ σενίαν ἐσχη- 
* c e 1 A »^ 3 ᾿ , 

μάτισε τὸν λόγον οὕτως" ?? ,lyo γὰρ ovt εἴ τις πενίαν 
9. κω ὦ» » ε ^ x 3A PN , 

ὀνειδίζει νοῦν ἔχειν ἡγοῦμαι, OUT εἴ τις ἦν ἀφϑονοις 

τραφεὶς ἐπὶ τούτῳ σεμνύνεται.“ β΄. τῇ τελείᾳ" ov γὰρ 
04 23 «ὦ € 5 - Tu ,- 3. ». 

10 gy ?? τελεία ἡ ἐν τῷ προτεϑέντι παραδείγματι ἀποσιω- 
, . "n 

- sty8tg, ὥσπερ αὕτη ἡ Δημοσϑενική.: Σημειωτέον, πότε 
χρηστέον παραλείψψει xal πότε ἀποσιωπήσει, καὶ χατὰ 

⸗ , ew 

πόσους τρόπους ὕπαρχει μνήμη τῶν πραγμάτων ἐν προσ- 
ποιήσει παραλείψεως. γ΄. τοῦ προσποιεῖσϑαι πα- 

P" 3 "t ἢ . » . » 

45ραλιπεῖν" ov γὰρ παραλείπει, ἀλλὰ λέγων παραλείπειν 

21, ἐγὼ Par. h. 1. om. et post ἀποκρινόμενος ponit, 422 
pro cor. p. 312. 25 Par. oix ἦν γάρ. Ex eod. sq. 3j et ἀπο-- 

, σιώπησις — — παραλείψεως v. 13—14 rccepi. | 

“λονότι xai γοῦν ἄτοπον xal ἱρμηνείαν ἄλογον, ποῖον τοῦτο, τὸ στα- 
σιάσαντες. ib. στάσεις ἐστὶν, ὅταν τινές τινας ἐναντίους πολεμή- 

σαντες καταβάλωσι, καὶ τὰ σκῦλα μερίξωνται, καὶ ἐν αὐτοῖς ud- 

χωνται πρὸς ἀλλήλους καὶ ἄλλο ἀλλαχοῦ σκορπίζηται καὶ ἀποδημῇ. 

Cap. XXXVI. Δημηγορία doilv, ὅτε τις τὴν συμφορὰν τοῦ 
| κοινοῦ λέγη καὶ διεγείρῃ καὶ αὑτοὺς τοὺς ἀκούοντας sig ϑρῆνον καὶ 

οἶκτον, ὥσπερ᾽ Αχιλλεὺς ποιεῖ ἐν τῇ πρώτῃ ῥαψῳδίᾳ" διάλογος δέ ἐστιν ἣ - 

κατὰ πεῦσιν καὶ ἀπόκρισιν. - Συμπόσια Σωκρατικὰ ὃ Πλάτων 

συνεγράψατο διηγήσεις ἔγοντα σπουδαίας ἅμα καὶ γελοίας. Εἰσάγει 

Ὅμηρος τὴν Ἥραν $mó τοῦ Διὸς τυπτομένην, ὅπερ οἶκτος" πάλιν 
δὲ τὸν “Ἥφαιστον αὐτὶ» παραμυϑούμενον, ὅπερ γέλωτος. ἀναμὶξ 
cvyxslusyo,s* τὰ δύο ἔχοντες, καὶ ἐπιτίμησιν καὶ παραμυϑίαν" 

ib. ἀναμὶξ γὰρ ἐκ τῶν δύο σύχκειται καὶ τὸ μῆνιν ἄειδε" καὶ 

9 



, 
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ὑποκρίσει μόνῃ τοῦτο ποιεῖ" φησὶ δὲ xol οὐ παραλὶμ- 

στάνει᾽" πῶς γὰρ ὃ διαῤῥήδην ταῦτα κατηγορῶν; 

Τὸ περιπλέκειν διαβάλλεται μὲν ὡς κακία τοῦ λέγειν, καὶ τὰ λοιπά, 

Περιπλοκή ἐστε τὸ διὰ μαχρηγορίας ἐκτείνειν τὸν 
᾿ λόγον xci συγκαλύπτειν καὶ συσκιάζειν καὶ ἀσαφῶς λέ- 5 
γειῖν. ᾿Εγγὺς, ?* φησὶ, τοῦ μνημονευϑέντος ῥητοῦ ἐστιν ἑτέ-. 
Qux περιπλοχὴ, τὸ ὑμεῖς δὲ, συνεξαχούεται γὰρ τὸ ἀμε- 
λεῖτε. Φιλοτιμὸς ἐστιν ὁ πρὸς δόξαν πολιτευόμένος, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ φιλοτιμία. .β΄. μετὰ συλλήψεως" σύλ- " 

Amp λέγει 35 τὴν πρόσληψιν τοῦ ἀορίστου" τὸ οὐχ 10 
οἷδ᾽ ὅντινα μοι δοκοῦμεν . Ἐπὶ κεφαλαίων" ἀντὶ xe- 
φαλαιωδῶς, χαὶ τὸ μὲν χατασχευάξειν ἐπὶ τῶν ἀγώνων ' 

νοεῖται, τὸ δὲ διδάσκειν ἐπὶ τῶν' διηγήσεων, ἢ τὸ μὲν 
χατασχευάζειν ἐπὶ τοῦ δικανιχοῦ, χαὶ τοῦ στασιαζομές 
γόν συμβουλευειχοῦ, τὸ δὲ διδάσκειν ἐπὶ τοῦ ἀστασιά- 
στου συμβουλευτιχοῦι χαὶ τοῦ πανηγυρικοῦ - 

24 ᾿Εγγὺς — καὶ φιλοτιμῖα v. 6—9. ex Par. recepi, 285 

Ald, ἀέγονται. Par. λέγει. 

τὸ ἄνδρα μοι bye" Παραμυϑουμένων. “Ἑρμογένους τοῦ- 
τὸ ἐφερμηνευτικὸν τοῦ ὅσα δέδηγμαι, κείμενον διὰ μέσου. ᾿4χα ρ- 
γεῦσιν" δρᾶμα ᾿Αριστοφάνους οὕτω καλούμενον. Τὸ πικρόν" 
διατὶ, ἐπειδὴ τὸ πρόσωπον, ὅπερ μέλλεις ἐπαινέσαι, σαφῶς ovx 

ἐπίστασάι, xa] τούτου ἕνεκα τέλειον ἔπαινον οὗ λέγεις.’ γελοῖον 
πάϑος. “Ἑρμογένους ἐστὶν ἐφερμηνευτικὸν τοῦ 300g» δὲ βαιά. 

Σημείωσαι, ὅτε τοιοῦτοι καὶ oi διάλογοι Πλάτωνος. Ζητηϊικοὶ 

λόγοι εἰσὶν, εἰ λέγει τις, εἰ ἀϑάνατος 3j ψυχὴ, εἰ καλὴ ἡ ἀρετὴ, 

ἠϑικοὶ δὲ, εἰ ϑαυμάζοι, ὄντως ἧ «ψυχὴ, [adde: ἀϑάνατος) ὄντως 

ἥ ἀρετὴ καλόν" οἶκτον καὶ OaUua' ὕμως οὖν τὸ λυπηρὸν τοῦ ἥρωος 

τῆς ἑτέρων γηθοσύνης μᾶλλον ἀνέσιμον, καὶ οὕτως ἀμφοτέρωθεν 

αὐτῷ ἣ γηϑοσύνη., 

Cap. XXXVII. *Troatellopéirov. ὅ λόγος δι᾽ ἀσφάλειαν. 

45 
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Ἐπιδειχτιχά" τὰ ἐπιτετηδευμένω, & xol εἰς ἡδο- 

γὴν ἀχοῆς σώφρονα ἐστιν" ὥσπερ τοὐναντίον τὰ σοφι- 
στικὰ εἰς αἰσχρὰν- ἡδονὴν ἀχοῆς γίνεται. β΄. ὅταν τῇ 

᾿φύσει, τοιοῦτον 36 ἐστι xol τὸ τοῦ ϑεολόγου μετὰ ἀγ- 
(B γέλων ὕανησον μετὰ ποιμένων δόξασον, μετὰ ἀρχαγγέ- 

λων χόρευσον.. γ΄. πολλάκις δέ. ἐχ παρέργου, φησὶν, 
ἀναγινωσχόμενα τὰ πάρισα ταῦτα λανϑανουσι" πολλά- 

xig δὲ xal ἐπιμδλῶς ἐχμελετώμενᾳ διαγινώσχεται xal εὑ- 
οἰσχεται. 

4. Απλούστατον ἀντὶ τοῦ ἀφελές. β΄. ἐδίδασ- 
x5g, καὶ ὁ ϑεολόγος" σὺ. τὸν ᾿Αχααβ, ἐγὼ τὸν ᾿Ιωσίαν. 

d. σ χολιχκαῖς" ταῖς μελετωμέναις" τὸ δὲ διὰ μα- 
χρῶν, ἀντὶ τοῦ πολλῶν χαὶ ἰσχυρῶν λόγων xoi οἷον 
ἀναντιῤῥήτων T | 

26 Par. οἷον μετὰ &yy. 

Τέλος. 



MAÁASIMOY 
ΠΕΡῚ ΤΩΝ 

Δ AY ΤΩΝ AN ΤΙΘΕΣΈΩΝ." 

Al ἄλυτοι ἀντιϑέσεις ὅτι μὲν οὐκ ἐπιδέχονται λύ- 

σιν ἐμφανῆ, πρόδηλον, οὗ γὰρ ἂν 3 εἶεν ἄλυτοι, εἰ ἐπι- 5 

δέχοιντο λύσιν" ὅτι δὲ μεϑόδου τινὸς πρὸς αὐτὰς χρεία, 

ἐμφανές ἐστι" πόϑεν οὖν αἱ μέϑοδον πρὸς τὰς ἀλύτους 

ἀντιϑέσεις, ἐροῦμεν ἃς εὑρήχαμεν. 

. αὐ ᾿Ἐὰν ἐμπίπτῃ ? ἄλυτος ἀντίϑεσις, ἢ ἐν προςσχή- 

ματι τοῦ δοκεῖν λύειν ἀντικατηγορεῖν δεῖ * τοῦ ἀντιδίχου. 

. β. Ἢ εὐπροσώπως μὴ ἔχοντα λῦσαι ἀναβάλλεσθαι 5 
εἰς ἕτερον χρόνον τὴν λύσιν: 

4 Maximo Planudae subiungo alium Maximum, qui au- 

ctore Fabricio (Bibl. Gr. T. IX. p, 678. ed, Harl.] Byzantius 

fuit sive Epirota, philosophus, pater Euclidis, Iuliani imp. 

magister, quem a Maximo, Ephesio, philosopho, qui et ipse 

Iulianum docuit, distinguunt Socrates III. 1. et Nicephorus 

X..1. Séripta eius memorat Suidas: περὶ ἀριϑμῶν, de nume- 
ris, et in Aristotelem ὑπόμνημα, nec non alia quaedam, Iulia- 
no inscripta, et cármen argumenti astrologici περὲὸ καταρχῶν 

[Fabr. Bibl, Gr. T. IX. p. 524 — 356.] et scriptum rhetoricum | 

περὶ ἀλύτων ἀντιϑέσεων.. Libellum huné primus edidit Henr. 

Stephanus ad calcem scriptorum quorundam: ctiticorum Dio- 
nysii Halic. Lutet, ap. Carol, Stephan. 1554. 8. tum Fabricius 

jn Bibl. Gr. T. XI. Equidem descripsi ex codice Par. 1741. 
[Par. 1.) et contuli Paris. 3032. (Par.2.]' et Fabricium, Stephani: 

editionem inspicere non contigit. 2 ἄν Par. f. om., est in Par. 
2. et Fabr. $ Par. 2. ἐμπίπτει, 4 δεῖ Fabr, oni, 6 Fabr. 

Rhetor. V; 37. . ) 
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y."H συνδραμόντα οὕτως ἀντικαέξηγορεῖν τοῦ ἂντι- 
δίκου. . | | 

δ΄. Ἢ πάλιν συνδραμόντα τὸ συμφέρον ὁ ἀγντιϑ εἴ- 
γαι τῷ δικαίῳ. 

b &."H τὸν δικαστὴν ἀπάγειν μὲν ἀπὸ τῆς ἀλύτου ἀν- 
τιϑέσεως , εἰς ἕτερα δὲ πράγματα κρινόμενα ? ἐμβιβάξειν. 

c. Ἢ μετὰ αἰτίας λύειν. τὴν δοχοῦσαν ἄλυτον εἰναι. 

ζ. Ἢ πολλάκις τὴν ἄλύτον ὑπομερίσαντα κατα. μέ- 
ρος εἰσαγαγόντα͵ 8. δοκεῖν λύειν. 

4 7. Ἢ μὴ τιϑέντα διὰ λόγου πρὸς αὐτὴν ϑλέποντας 
λύειν. 

ϑ'. Ἢ παραινετιϊῶς καὶ ὥσπερ κηδόμενον τοῦ ἀν-. 
τιδίχου μεϑοδεύειν τὴν ἄλυτον ἀντίϑεσιν ἐν αὑτῇ τῇ πα- 
᾿ραιγέσει. | 

(45. .4. Πάλιν ἐὰν qj ἄλυτος, προστιϑέναι τι αὐτῇ εὔλυ- 
τον, ἵνα ἀπὸ τοῦ εὐλύτου ἀφορμὴ λύσεως γένηται. 

. Ἢ. μηδὲ μεμνῆσθαι τῆς. ἀλύτου τὸ παράπαν, 

. δὲ ἤλπικεν τὸν δικαστὴν αὐτῆς ἐπιλελῆσϑαι. * 

iB. Ἢ συνδραμόντα τὴν γνώμην διαβάλλειν τοὶ 
20 ἀντιδίκου. . 
ἷ ιΚγ. Ἢ μὴ τιϑέντα Io πειρᾶσϑαι λύειν, προσρίπτοντα 

τὴν λύσιν, ὡς ἐν ἀφηγήσεώς τρόπῳ, xol σπουδὴν ἔχειν, 

ἵνα μὴ τοῦτο χρινόμενον. γένηται. 
ιδ΄. Ἢ ὄνομα ἀντ᾽ ὀνόματος ϑέντα οὕτως τῷ εὑ- 

28 Md ὀνόματι. συμπλεχόμενον δόξαι λύειν, 
| . Ἢ ἐμ προς σχήματι τοῦ δοχεῖν πλείους παρέχε- 

P deus, ἀπάγειν μὲν ἀπὸ τοῦ ῥητοῦ τοῦ ὄντος α- 
λύτου τοὺς δικαστὰς, τὴν δὲ γνώμην ἐξετάζειν τοῦ νο- 

᾿ μοϑέτου, μεϑ' ἧς ἔχραφεν τὸν νόμον 

3 i64 Ἢ ἐὰν ᾿ἰσαάζωσιν αἱ ἀγντιϑέσεις, ἐχ διαβολῆς τοῦ 

᾿ . 3 . 

ἀναβαλέσϑαι. 6 Fabr, τῷ δικαίῳ ἀντιϑεῖναι τὸ συμφέρον. 7 

Par. 1. χρινόμενον. 8. Fabr, εἰσάγοντα. 9 Par. 4. ἐπιλελεῖσθϑαι. 
10 Par. 2. ϑέγντα. Ι 
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4A4YT9N ᾿ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ, m 
5 , 4 9 "o. uq 4 3 2*5 ψψῳ εἴ ', , 

ἀντιδίχου καὶ oixeiag συστασεως ἀντερωτῶντα οὕτως λὺ" 
4 , * Y . -- - 5 

ειν τὴν ἰσάζουσαν μὲν; ἄλυτον δὲ εἶναι δοχοῦσαν. 
᾿ " τ , 
Εἴπωμεν ** ovv ἑχάστου τούτων τὰ παραδείγματα, 

c1 , / i334 7 93 3 ^ - et 

& προηεϑέμεθα ἐν rats, cÀvrov ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ ῥήτορος. 
4 [4 [d 3 , » [4 

τας μεϑοόδους τῶν αλύτων ἀντιϑέσεων Aeuflavovreg. κα 

ἄ: Ἔν μὲν οὖν προςσχήματι τοῦ δοχεῖν λύειν ἄλυτον 

οὖσαν τὴν ἀντίϑεσιν ἀντικατηγοξεῖ ὁ ῥήτωρ ἐν τῷ xar 
Αἰσχίνου" χαχὼς οἱ στρατηγοὶ ἐχρῶντο τῷ πολέμῳ, καὶ 
διὰ τοῦτο εἰρήνην ἐπράξαμεν' οὐ δυνάμενος λῦσαι ταύτην 

ὃ ὁήτωρ ἀντιχατηγορῶν φάσκει" 12 Gv δὴ ταῦτα λέγῃ, 10 

πρὸς ϑεῶν ἐρωτήσατε αὐτὸν μεμνημένοι, πότερον ἐξ 

ἑτέρας τινὸς πύλεως ᾧχετο πρεσβεύων ἢ ταύτης αὐτῆς" 
εἰ μὲν γὰρ ἐξ ἑτέρας, ἣν 13 κεχρατηχέναι τὸ τῷ πολέ- .' 
HQ φήσει, καὶ χρηστοὺς ἔχειν στρατηγοὺς, εἰκότως χρή- 
ματα εἴληφεν" εἰ δὲ ἐχ ταύτης αὐτῆς, τίνος ἕνεκα ἐφ᾽ 15 

οἷς ἡ πέμψασα πόλις τῶν αὐτῆς ἀφέστηκεν, ἐπὶ τούτοις 

οὗτος δῶρα προσλαβὼν φαίνεται" “ ἀδυνατῶν γὰρ δεῖξαι, “". 

ὅτι οὐ κακῶς οἱ στρατηγοὶ ἐπολέμουν, διὰ τοῦτο οὖν 
φησιν ἀντικατηγορῶν, δῶρα εἴληφας ." 

β΄. ᾿Εὰν δὲ μὴ ἔχῃς λῦσαι ἀντίϑεσιν, εὐπροσώπως 40 
ἀναβάλλῃ τὰς λύσεις τῶν εἰρημένων" εἰς ἕτερον χρόνον 
παρέξομαι" ἢ νῦν διὰ τόδὲ οὗ πεποίηκα, ἢ παρὰ τῷδε 
ποιήσω" οὕτως ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Ανδροτίωνος' 14 

ἄν τοίνυν λέγῃ περὶ τοῦ τῆς ἑταιρήσεως νόμου, ὡς ὑβρί- 

ζομεν ἡμεῖς, καὶ βλασφημίας οὐχὶ προσηκούσας κατ᾽ αὖ- 28 

τοῦ 15 ποιούμεθα, δέον πρὸς τοὺς ϑεσμοϑέτας ἐλέγχειν, 

ἵνα ἐκεῖ περὶ χιλίων ἐκχινδυνεύωμεν" 16 ὑποβαάλλετε αὖ" 

"τῷ, ὅτι καὶ τοῦτο ποιήσομεν ὕστερον, ἐπειδὰν νῦν περὶ 

ὧν εἰσῆχται δῷ λόγον" οὔτε γὰρ ἀδύνατος εἶναι δόξεις 

41 Par. 4.2. εἴπομεν. Fabr. εἴπωμεγε, 42. de fals, leg. 

p. 986, - f5 Par. 1. 2, & ἑτέρας ἦν, κεχρ. Fabr. ἣν. 14 p. 

599. 45 Fabr. αὐτῆς. 16 Dem. ἐκει»δυγεύομεν. 

᾿ 7, Φ , 
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λύσας 17 τὴν ἀντίϑεσιν, καὶ ἀναβολὴν μετὰ ἀπολογίας 
εἰργασμένος 19 ἀξιοπίστως ἀπάξεις ἀπὸ τῆς ἀντιϑέσεως 
οὔσης ἀλύτου τὸν δικαστήν. ] 

y. “Ξυνδραμῇ δὲ τῇ ἀλύτῳ ἀντιϑέσει καὶ συνδραμῶὼν 

» ἀντικατηγορήσεις τοῦ ἀντιδίκου" πάλιν γὰρ τοῦτο ἐπὶ τῷ 
ἀλύτῳ ϑεωρήματι παρασχετέον παράδειγμα" μικρᾶς καὶ 

ἀσϑενοῦς καὶ γλίσχρου τῆς διαφορᾶς ot ἴσης ἐνταῦϑα, ὡς 

Δημοσϑένης ἐν τῷ xor! Αἰσχίνου" 15, εἶπε τοίνυν pol τις 

ἄρτι προσελϑὼν πρὸ τοῦ δικαστηρίου, Χάρητος κατη- 
40 γορεῖν αὐτὸν παρεσχευάσϑαι, καὶ διὰ τούτου TOU τρὸ- 
᾿ς ποῦ καὶ τούτων τῶν λόγων ἐξαπατήσειν ὑμᾶς 29. ἐλπί- 

ζειν" ἐγὼ δὲ ὅτι πάντα μὲν τρόπον χρινόμενος Χαρης 

εὑρεϑήσεται πιστῶς καὶ εὐνοϊκῶς, ὅσον ἦν ἐπ΄ ἐχείνῳ 
πράττων ὑπὲρ ὑμῶν" διὰ δὲ τοὺς ἐπὶ χρήμασι λυμαι- 

15 νομένους τοῖς πρίγμασε, πολλὼν ?* ὑστερῶν ov σφόδρα 
' ἐσχυρίζομαι, ἀλλ᾽ ὑπερβολὴν ποιήσομαι" ἔστω γὰρ mav- 
τα τἀληϑὴ λέξειν περὶ αὐτοῦ τουτονὶ, xol οὕτως τοίνυν 
κομιδὴ γέλως ἐστὶ, κατηγορεῖν ἐκείνου τοῦτον" ?? ἐγὼ 
γὰρ Αἰσχίνην οὐδενὸς αἰτιῶμαι τῶν ἐν τῷ πολέμῳ πρα- 

20 χϑέντων, τούτῳ yaQ εἶσιν ὑπεύϑυνοι οἱ στρατηγοὶ, 33 
ἀλλὰ τοῦ ποιουμένης τῆς πόλεως εἰρήνην Φιλοκράτει συν- 
εἰπεῖν, ἀλλὰ μὴ τοῖς τὰ βέλτιστα γράφουσιν, toU δῶρα 

εἰληφέναι, τοῦ ἐξαπατῆσαι“ συνδραμὼν γὰρ, Ori χα- 

κῶς ἐπολέμει Χάρης οὕτως χατηγορῶν Aioxivou προδο-- 
20 σίας, 14 ἐπὶ τὸ συνειπεῖν (ιλοχράτει ἃ ξιόπιστος ἔδοξεν 

δίναι, ὅτι καὶ δῶρα εἴληφεν λέγων. 

δ΄. ΣΣυνδραμὼν δὲ πάλιν, οἷς 0 ἀντίδικος λέγει δὲ- 

- 

17 Fabr. λῦσαι: 48 Par. 4. ἀρθῥασάμενος. 49 de fals. 

leg. p. 447. Fabr. εἶπε. Par. 1. 2. εἶπέ, — 20 Par. 1, ὑμᾶς om, 21 

Fabr. Paf. 2. πολλῶν ὑστερῶν. Par. 1. πολλῷ ἵστερον. . 22. Fabr. 

τουτονί, — Sequitur in Fabr. οὐδὲ τοῖ ποιήσασθαι τὴν πόλιν εἰ- 
φήνην, ἀλλ᾽ ἄχῥι τούτου πάντα ἀφίημι" τί οὖν λέγω, καὶ πόϑεν 

ἄρχομαι κατηγορεῖν; τοῦ, ποιουμένης etc. 424 Fabr. προδοσίαν. 

- 
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xaloig οὖσιν, τὸ συμφέρον ἀντιτίϑησιν οὕτωρ, ὡς ὃ An- 
μοσϑένης πάλιν ἐν τῷ xev Αἰσχίνου. λέγοντος γὰρ Ai- - 

, , L| - Y 4 e δ 

Gyívov, ὅτι, πονηροὶ Φωχεῖς ἦσον χαὶ ἐχρὴν αὐτοὺς. ἀπο- 
λωλέναι, οὐκ ἀντέστη μὲν, συνδραμὼν δὲ ἔφη ἀλλὰ συν-. 
ἔφερεν αὐτοὺς σώους εἶναι τῇ πόλει" οὐδὲ 35 γὰρ “ἴαχε- 8 
δαιμονίους διὰ τὴν ἀρετὴν αὑτῶν ποτε ἐσώσατε, οὐδὲ 
τοὺς χαταράτους Fifoies, ἀλλ᾽ ὅτε συνέφερεν 35 τοῖτρ 
v1 πόλει.' . 

é. ᾿4πὸ δὲ τῆς αὐτοῖ ἀντιϑέσεως, ἣν 27 ὃ ἀντίδι- 
κος παρέχεται μεταβιβάσεις τὸν δικαστὴν ἐφ᾽ ἑτέραν ἀν- 10 
τίϑεσιν" τὴν μὲν ἄλυτον μὴ συνεχτιχὴν εἶναι λέγὼν τοῦ 
παρόντος ἀγῶνος, ἣν δὲ ἀντεισάγεις σὺ οὕτως, 38 ὡς 
ἐν τῷ xarà Τιμοχράτους ὃ ῥήτωρ πεποίηχεν λέγων" λέ- 
γοντος γὰρ τοῦ Τιμοχράτους, ὅτι ἐχτέτρσται 29 τὰ . χρή- 
pora "dyógoriun xoi DAavxérn xai ἹΜελανωπῷ, ὑπὲρ 45 
ὧν αἰτίαν ἔχω ϑεῖναι τὸν νόμον, ὡς ὀφειλόντων ἕτε τῇ 
πόλει, φησὶν, ἀλλ᾽ οὐ περὶ τούτων χρίνεται ψῦν, εἴτε éx- 
τέτισται τὰ χρήματα τούτοις, εἴτε μὴ, ἀλλ᾽ εἰ παρά- 
youov ἔγραψεν Τιμοχράτης ψήφισμα" ἀπαγαγὼν γὰρ 
τῆς ἀλύτου ἀντιϑέσδως τῆς λεγούσης € ὅτι ἐχτέτισται τὰ 30 
χρήματα αὐτοῖς, οὐχ ὑπὲρ τούτων ἀρίνεται λέγων, καὶ 
οὐχ ὑπὲρ τούτου ἔγραψα τὸν νόμον , ἐπὶ τὸ παράνομον 
ἀπήγαγεν. 59 εἰπὼν, ὡς περὶ νόμου τῆς γραφῆς οὔσης. 
ὑπὲρ ἧς ἤχουσι κρίνοντες. , 

ς΄. Mer& αἰτίας δὲ τὸ πιστὸν τῶν πραχϑέντων. :Sfa- 38. 
ἐξῃ ?*. τὰς ἀλύτους. ἀντιϑέσεις μεϑοδεύων, ὡς ὃ Anuo- 
σϑένης iv τῷ ὑπὲρ Φορμίωνος" 3: λέγοντος yap ?? Φορ- 

25 de fals. leg. p. 564. 26 Par. 4. ἀνέφερεν. 27 ἣν 
Par. 1. om.  Par.?. habet ἧς. Fabr. ἢν. 28 οὕτως Fabr. om, 
puncto.post σὺ posito. 29 Par. 4, ἔχτισται constanter, — c. 
Timocr."p. 758. - 30 Fabr. ἐπήγαγεν. 31 Fabr. Par. 2. παρ- 
ἕξεις. 32 Par. 1. 2, ἐν τῷ xotà ὑτεφάνου. Fabm ἐν τῷ i ὑπέρ 
Φορμ. p. 950. $3 yàp Fabr. om. 

Ν 
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μίωνος, ἡ μήτηρ οὖν ἡ σὴ τὰς διαϑήκχας ἐμοὶ πεισϑεῖσα 
ἐξέχλεψεν 34 χαὶ ἐρωτῶντος ἐδόχει ἀπίϑανον εἶναι τὸ 35 
τὸν Φορμίωνα προτιμηϑῆναι ὑπὸ τῆς “ἀπολλοδώρου μη- 
τρύς" μετὰ τῆς αἰτίας οὖν τὸ πιστὸν παρήγαγεν εἰπὼν, 

5 ὅτι μὴ ἀπίστει, διέφϑαρται γὰρ ἢ μήτηρ καὶ ov 535 δοῦ- 
λος ἣν Φορμίων, ἀλλ᾽ ἀνήρ" τὸ δὲ ἐπαχϑὲς ἔφυγεν τῷ 

δόξαι μητρὸς κατηγορεῖν 37 προσεπισημηνάμενος, ὅτι 
ἀναγχαξόμενος καὶ οὐχ ἑχὼν λέγει ταῦτα. 

ξ΄. Ὅταν «δὲ, ἀλύτου ἀντιϑέσεως μέρη διαιρῇς, Jt£L- 
40 ράσῃ μεϑοδεύειν, ὡς 0 4ημοσϑένης ἐν τῷ xov “ἐσχί- 

γου πεποίηκεν * λέγοντος γὰρ Αἰσχίνου, ὃτι ἡ Χεῤῥόνη- 
σος 58 ὑμῖν ἀπὸ τῆς εἰρήνης περιγέγονεν, καὶ εἰρήνην 
ἔχετε ἀντὶ πολέμου, καὶ τριήρεις τριαχοσίας, καὶ σκεύη 
ταύτης καὶ χρήματα, οὐ δυνάμενος πρὸς ἅπαντα ταῦτα 

150 Δημοσθένης ἀϑρύως ἀντιστῆναι, οὐδὲ ὡς οὐχ ἔστιν 
ἀληϑῆ δεῖξαι, διεῖλεν τὴν ἀντίϑεσιν εἰς τρία μέρη, καὶ 
xata μέρος εἰσαγαγὼν οὕτως τῇ διαιρέσει μεϑώδευεν τὴν 

ἄλυτον ἀντίϑεσιν, καὶ ταῖς λύσεσιν ἐσοφίσατο, ἀλύτων 

ὄντων χαὶ τῶν μερῶν, ἐν μὲν γὰρ Tl πράτῃ τὴν Χεῤ- 

20 ῥόνησον ἔσχετε, ἑξῆς σῖτος ἄφϑονος ὑμῖν χομίζεται" ἐν 

τῇ εἰσαγωγῇ τὴν δοχοῦσαν λύσιν διὰ τῆς ἀντικατηγόρέας 

παρέστησεν, εἰπὼν οὕτωρ᾽ 39 ἂν τοίνυν ἀντὶ (φωχέων xoi 
Πυλῶν Χεῤῥόνησος Gg περίεστι τῇ πόλει, λέγῃ, ^? πρὸς 

Διὸς xoi ϑεῶν μὴ ἀποδέξησϑε" ἐδύνασϑε γὰρ ἂν, εἰ μὴ 
25 διὰ τοὐτούς χαὶ Χεῤῥόνησον xai Πύλας καὶ Φωκέας 

ἔχειν" εἰ μὲν γὰρ ἀληϑὴς v λύσις ἐχείνη, ὅτι οὐ πϑριγέ- 
γογεν Χεῤῥόνησος, ἐπεὶ δὲ ψεῖδος ἣν, τὸ σόφισμα ἐκεῖ- 

yo γέγονεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἀντὶ Φωχέων καὶ Πυλὼν" πάλιν 

δὲ τὸ δεύτερον τῆς ἀντιϑέσεως μέρος ** εἰσήγαγεν As- 

54 Fabr. ἐδέπλεξεν, 55 Par. 1,2. τοῦ. sq. τῆς Par. 4. om, 

56 Par. 1. 2. ὅ. 57 Par. 1. μὴ προσκατηγορεῖν 38 Par. 14. 

Χερόννησος. Par. 2, Fabr. Χεῤῥόνησος constanter. 59 De faàls. 

leg. p. 565. — 40 In Par, manu prima λέγει. corr. λέγῃ. — 41 
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γων" οἶδα τοίνυν, ὅτε τοὺς 4: μὲν ὑπὲρ τῶν πεπραγμέ- 
vw» 4' λόγους avrovg Αἰσχίνης φεύξεται, βουλόμενος δὲ 

ὑμᾶς ὡς ποῤῥωτάτω τῶν πεπραγμένων. ἀπαχργεῖν, διέξ- 
εἰσιν, ἡλίχα πᾷσὶν av gano, ἀγαϑὰ ἐκ τῆς εἰρήνης 

γίγνεται, xoi τοὐναντίον ἐχ τοῦ πολέμου xaxa, xal ὅλως 5 

ἐγχώμια εἰρήνης ἐρεῖ, xal τοιαῦτα ἀπολογήσεται" ἔστι 

δὲ xol αὐτὰ ταῦτα 'κατηγορήματα τούτου" εἰ γὰρ ἡ τοῖς 
ἄλλοις ἀγαϑῶν αἰτία τοσούτων πραγμάτων καὶ τηλίκαύ- 
τῆς ξαραχῆς ἡμῖν αἰτία γέγονεν, τί τις εἶναι τοῦτο φῇ; 
πλὴν ὅτι δῶρα λαβόντες οὗτοι καλὸν πρᾶγμα φύσει xa- 10 

κῶς διέϑηχαν. χαὶ ἐν αὑτῇ τῇ διαιρέσει ἐσοφίσατο ;" ̓οὗ 

γὰρ. ἔλυσεν, ὅτι οὐ καλὸν ^* ἡ εἰρήνη, ἢ ovx εἰρήνην 

ἄγετε, ἀλλ᾽ ἐξζημιώϑημεν ἐξ αὐτῆς εἶπεν" xol τὸ ἕτερον 
δὲ μέρος τῆς ἀντιϑέσεως οὕτως εἰσήγαγεν" τί δὲ, οὐ τρι- 
ὕρεις τριακόσιαι καὶ σχεύη ταύταις xol γρήματα ὑμῖν £s 
περίεστιν ui διὰ τὴν εἰρήνην; ἴσως ἂν εἴποι" πρὸς δὲ’ 
ταῦτα ἐκεῖνο ὑμᾶς ὑπολαμβάνειν δεῖ, ὅτε xoi τὰ Quia. 
που πράγματα γέγονεν εὐπορώτερα ἐκ τῆς εἰρήνης πολ- 
λῷ 45 xai κατασχευαῖς ὅπλων καὶ χώραις καὶ προσόδοις, 
αἵ γεγόνασιν ἐκείνῳ. μεγάλαι" τὰ δὲ ἐχείνου οὐδεὶς ané- 30. 

δοτο, ὡς οὗτοι τὰ ἡμέτερα" οὐ δὴ δίκαιον ἐχοίνῳ μὲν | 
ἀμφότερα ηὐξῆσϑαι, xai" τὰ τῆς. χωρὰς χαὶ τὰ τῶν 

συμμάχων" ἃ δὲ ὑμῖν δικαίως ἂν ὑπῆρχεν ἐχ τῆς εἰρή- 
γῆς, ταῦτα ἀνϑ᾽ ὧν ἀπέδοντο οὗτοι, λογίζεσϑε" οὗ γὰρ 

ταῦτα ἀντ᾽ ^9 ἐχείνων γέγονεν; ; οὐδὲ πολλοῦ às, ἀλλὰ 35 
ταῦτα μὲν ἦν ἂν ὑμοίως ἡμῖν, ἐχεῖνα δὲ τούτοις ἂν προσ- 
ἣν, εἰ μὴ διὰ τούτους τὸ σόψισμα χἀνταῦϑα πρὸς τὸ 

᾿ μεμερίσϑαι 45 τὴν ἀντίϑεσιν ἐχεῖνα 5? γέγονεν" καὶ τοῦ 

Φ 

c. Par. 1. 2. ἑτέρως. Fabr. μέρος. — .42 ὅτι Par 1. om. 43. 

Fabr. ὑπὲρ τῶν κατηγορημένων αὐτῷ λόγους Αἰσχ. 484 οὗ Fabr. 
om. 45 Fabr. περίεστι καὶ περιέσται... 48 Par. 4. πολλά. 

47 καὶ τὰ τοὺς χώρας. Febr. om. 48 Par, 1. ἂν ἐκ. 49 

Par. 1. μεμετρῆσϑαι. Par. 2. μεμερεῖσϑαι. Fabr. μεμερίσϑαι. , . - 
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μέρους ὄντος τῆς ἀντιθέσεως ἀλύτου' μὴ δυνάμενος γὰρ 
εἰπεῖν, ὅτι οὐχ ἔχουσι τριήρεις, τριαχοσίας ἀντέϑηχε φή- 
σας, ὅτι xc) τὰ Φιλίππου πράγματα πολλῷ εὐπορώτερα 
éx τῆς εἰρήνης γέγονεν ἐχεῖνα δὲ oU προδέδοται, ὥσπερ 

δ τὰ ἡμέτερα... | , 

3. Δὲ ὅλου δὲ τοῦ λόγου μεϑοδεύσεις τὴν ἄλυτον 
ἀντίϑεσιν, οὐδέποτε προηγουμένως παρεχόμενος τὰς Av- 
σεῖς οὕτωρ ὡς ὃ δημοσϑένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Ὀθλυμπιοδώ- 
θου πεποίηχεν" λέγοντος γὰρ Ὀλυμπιοδώρου, ὃ ὅτι οὐ προσ-- 

40 ἡχεε go, τὸν Κόνωνος τοῦ «“λαιέως: 3* ἐγὼ γὰρ καὶ 
ἡμφισβήτησα xal εἰσελϑὼν εἰς διχαστήριον ἐνίχησα καὶ 

δεσπότης εἰμί" σὺ δὲ εἰ ἤμφισβήτεις τοῦ χλήρου, “πρὸ 
τῆς τῶν διχαστῶν ἃ ἀποφάσεως ἐχρὴν ἀντιποιεῖσθαι" τὰς 
μὲν ἀντιϑέσεις οὐδαμῶς προηγουμένως ἔϑηχεν, λέγει δὲ 

. 45 δ ὅλου τοῦ λόγου, 53. ὅτε μοι πρὸς ̓ θλυμπιόδωρον. συν- 
ϑηκχαί τινερ ἐγένοντο , ἵνα κοινῇ πρὸς τοὺς ἄλλους à ἄγωνι- 
σώμεϑα, τὸ μὲν Auov τοῦτον ἔχειν τοῦ χλήρου, τὸ δὲ. 
ἥμισυ ἐμὲ, καὶ ὠμόσαμεν χοινῇ πρὸς à ἅπαντας aya 
coat, Παρέβη δὲ ᾿Ολυμπιόδωρος τὰς συνθήχας, οὕτω 

40 γὰρ ἀμφοτέρας λεληϑότως τὰς ἀντιϑέσεις μεϑοδεῦξε , 
μηδὲ ἡντιναοῦν 53 ϑεὶς àx προηγουμένου" λέγω δὲ, ὅτε 
διὰ τὰς συνϑῆχας οὐκ ἠμφισβήτησα, νομίζων 08 πιστὸν 
είναι" ἐνίχησας δὲ, ἐμοῦ σιωπήσαντος κατὰ τὰ δόξαντα. 

ϑ'. Παραινῶν δὲ τῷ ἀντιδίκῳ χαὶ ὡς δοχῶν αὐτοῦ 
25 προχήδεσϑαι ἄλυτον εἶναι δοκοῦσαν μεϑοδεύσεις ἀντίϑε- 

σιν, ὡς ὁ “Δημοσϑένης πεποίηκεν ἐν τῷ πρὸς Βοιωτὸν 
περὶ τοῦ ὀνόματος" λέγονέος γὰρ τοῦ Βοιωτοῦ, Μαν- 
τίϑεος λέγομαι , δεύτερον γὰρ 0 πατὴρ εἰσήγαγεν εἰς τοὺς 
φράτορας, τὴν μὲν ἀντίϑεσιν προηγουμένως οὐκ ἔϑηκχεν" 

. BO Par, 1, ἐκείνο. Par. 2. ἐκεῖνο. Fabr, ἐχείνῳ. 51 Par.1. 

*dAiasog Par. 3. ἀλέως, Fabr. ἁλιέως. scr. λαιέως ex Dem, P. 

1168, 52, p. 1170, 53 Fabr. μηδὲ ἥντινα συνϑ είς. 

^, ^ 
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ὃ Μαντίϑεος γὰρ ἦν αἰτὸς, ὡς προνοούμενος δὲ μεϑο- 
δεύει ἐρωτῶν" βούλ eL πρὸς ϑεῶν, ὦ Βοιωτὲ, Μαντίϑεος 
λέγεσϑαε; ὃν οὖν εἰσήγαγεν δεύτερον ὃ πατὴρ εἰς τοὺς 

φράτορας, 0» ἀναγχασϑεὶς ἐποιήσατο 6 ὄντα ἀπὸ τῆς ἑταί- 

ρας 54 Πλαγχόνος; ἀδυνατῶν γὰρ χανταῦϑα λῦσαι τὴν 5 

ἀντίϑεσιν EP ns προηγουμένως ὡς παραινῶν τῷ ἀντιδί- 

xQ, καὶ κατεσοφίσατο, καὶ λύειν ἔδοξεν μετὰ τοῦ καὶ 
ὀνειδίζειν αὐτῷ τὰς προτέρας τύχας τῶν πατέρων. 

ί. Παραπλέχων δέ τι ἔύλυτον τῇ ἀλίτῳ ἀντιϑέσὲε 
δόξεις παρέχεσθαι λύσιν τὴν ἀφορμὴν ἀπὸ τοῦ cvunie- 
κομένου εὐλύτου κλαμβάνων, ὡς Δημοσϑένης ἐν τῷ πρὸς 
Aentivm 53 πεποίηχεν" οὐ δυνάμενος 56 νὰρ λῦσαι... ὡς 

οὐ πολλοὶ ἀνάξιοι ἔχουσι τὰς ἀτελείας, παραπλέχει TL 

τούτῳ xol λέγει" ὅτι φησὶ “Ἰεπτίνης, ἐπειδὴ πολλοὶ ἀνά- 
ξιοι ἔχουσιν τὰς ἀτελείας, διὰ τοῦτο τὰς δωρεὰς τοὺς 

εὐεργέτας ἀφελώμεϑϑα, ἀπὸ γὰρ τοῦ παραπεπλεγμένου, "7 
ὅτι τὰς δωρεὰς τοὺς εὐεργέτας ἀφελόμεϑα, εὐπορεῖν ἔδρ- 

ξεν λύσεωρ πρὸς τὸ, ὅτι πολλοὶ ἀνάξιος τὰς" ἀτελείας 

ἔχουσιν. 
ia. ᾿Ἐὰν δὲ ἡ ἀντίϑεσις ἄλυτος ἢ 7; ἐλπίξῃς 58 δὲ τοὺς 

δικαστὰς ἐπιλήσεσϑαι αὐτῆς, "5 διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ἐπί- 

τηδὲς ἐν τῷ λόγῳ συνταραχϑέντων, μηχέτι μέμνησο ἐν 

τῷ λόγῳ αὑτῆς" τοῦτο δὲ xal ὁ ῥήτωρ πεποίηχεν" λέγον- 
Toe γὰρ «Αἰϊσχίνου, 55 ἀλλὰ πρὶν ἐμὲ ἐξελϑεῖν καὶ Κερ- 
σοβλέπτης ἀπώλετο, οὐχ ἔϑηχεν τὴν ἀντίϑεσιν ἐν τῷ 

40 

15 

20 

λόγῳ" τῷ χρόνῳ δόξας πολλὴν ἀντιϑέσεων ἀφϑονίαν᾽ 
παρέχεσθαι ἑτέρων καὶ σύγχυσιν ἐργασάμενος, τὴν ἀν- 

54 Par. 1. 2, ἑτέρας πλάγγονος. Fabr. ἑταίρας Πλαγγό- 

γος. ut Dem. p. 997. ^ 55 p. 437. 56 ob δανάμενος yàg λῦ- 
σαι ὡς Fabr. om, sed reddit in versione. ^ 57 Par. 1. παρα- 

πεπληγμένου, Fabr. ἀπὸ τοῦ πεπραγμένου. Par.2. ἀπὸ γὰρ toU 

παρ. — -- ἀφελώμεϑα om, 58 Par. 1. 3. ἐλπίζεις, Fabr. ἐλ- 
πίζῃς. 59 Par. 2, αὐτῇ. 60 Aesch. de falsa legat. p. 515. Bekk, 
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ϑυποφορὰν τὴν περὶ τῶν χρόνων οὐχ ἐλπίσας τοὺς ὃ,»- 
καστὰς. ὡς περὶ τοῦτο χρενόμενον ἐνστήσεσϑθαι. 

if. ΣΣυντρέχων δὲ τῇ ἀλύτῳ ἀντιϑέσει 61 ὡς λύσιν 
δή τινα τὴν κατηγορίαν τῆς γνώμης παρέχεσϑαι, ὡς 

&év τῷ κατὰ ᾿Αριστοχράτους ὁ ῥήτωρ πεποίηχεν" μὴ δυ- 
νάμενος γὰρ δεῖξαι, ὅτε οὐκ ἔστι τὸ ψήφισμα τὸ. γρα- 
φὲν τῷ Αριστοκράτει προβούλευμα, τὴν γνώμην τοῦ γρά- 
ψαντος διαβαλλει" ἐγὼ δὲ, φησὶν, οἶμαι δεῖν ὑμᾶς ἐχεῖ- 

vo διαλαμβάνειν, 9? ὅτι τὸ ψήφισμα 9? οὗτος ἔγραψεν, 
40 αὖχ ἵνα ὄντος ἀκύρου μηδὲν ἀηδὲς ὑμῖν συμβῇ" (τὴν ἀρ- 

χὴν γὰρ ἐξὴν αὑτῷ μὴ γράφειν, εἴγε τὸ τῇ πόλει βὲέλ.- 

τιστον σχοπεῖν ἐβούλετο. ) ἀλλ᾽ ἵνα ἐξαπατηϑέντων 64 δια- 

᾿πράξαιντό τινες τἀναντία τοῖς ὑμῖν συμφέρουσιν" oí δὲ 
γραψάμενοι χαὶ χρόνους ἐμποιήσαντές, καὶ δι᾿ ovg ἄχυ- 

48 οὖν. ἐστιν, ἡμεῖς ἔσμεν. ἐνστῆναι γὰρ οὐ δυνάμενος, 

ὅτι οὐχ ἔστιν προβούλευκα, συνέδραμεν, xol συνδροαμὼν 
τῆς γνά μῆς τοῦ γράψαντος κατηγόρησεν. ΝΕ 

iy. Μὴ τιϑεὶς δὲ ἀντίϑεσιν λύσεις προρρίπτων τὴν 

λύσιν, καὶ σπουδὴν ἕξεις,. ἵνα μὴ περὶ τοῦτο ὡς χριψό- 

' 90 μενον ἵστηται ὁ δικαστῆς, ὡς ἐν τῷ S5 xar. Aloxivov Ó 

ónto0 ἐποίησεν" ov δυνάμενος γὰρ ἐξαρνηϑῆναι. τὸ οὐχ 

ἔδωχε χρήματα ᾿Ολυνϑίοις καὶ Φωκεῦσιν, ἵνα Αἰσχίνου 

καταμαρτυρήσωσιν᾽ ἐλέγχει γὰρ ταῦτα "Αἰσχίνης" αὑτῶν 

τῶν 56 ᾽οΟλυνϑίων παρεχόμενος. μαρτυρίας, οἷς περὶ τού- 

λδ του διαλεχϑεὶς ὁ Δημοσϑένης ἐφαίνετο, μὴ ϑεὶς τὴν ἀν- 

τίϑεσιν προηγουμένως ταύτην ὃ ῥήτωρ πειρᾶται λύειν, 

προςρίπτων τὴν λύσιν καὶ λέγων" Φωχέων τῶν ἐκπεπτω- 
κότων οἱ μὲν οἶμαι βέλτιστοι καὶ μετριώτατοι, gvyaósg: 

γεγενημένοι καὶ τοιαῦτα πεπονθότες, ἡσυχίαν ἔχουσιν, 
— 

61 Par. 1. ἀντισχήματι. 62 Dem. p.651. imolouB. 65 

Fabr. ψήφ. τοῦϑ᾽ οὗτος. Par. 1. 2. τοῦϑ᾽ om, Par. 1. οὕτως ἔγρ. 

tum sq. ἵνα Par. 1. 2. om. 64 Par. 1. ἐξαπατιϑέντων. διαπρ. 

τινάς. : 65 p. $66. 66 τῶν Fabr. om. 
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oí δὲ ὁτιοῦν 97 ἂν ἀργυρίου ποιήσοντες,. τὸν δώσοντα 
οὐκ ἔχουσιν αὐτοῖς, οὐ γὰρ ἔγωγε ἔδωχα ἂν οὐδενὶ ov- 
δὲν, ὥστε μοι παραστάντας ἐντάυϑοῖ βοᾷν, οἷα πεπόν- 

ϑασιν᾽ ἡ γὰρ «ἀλήϑεια καὶ τὰ πεπραγμένα αὑτὰ βοᾷ. 

οὔτε γὰρ ἔϑηκεν αὑτῷ τὴν ἀνϑυποφοράν" αὐτὸς γὰρ ὅ 
rtv, Φωχέων αὐτῶν καταμαρτυρούντων. αὐτοῦ, καὶ δόξας 

παρέχεσϑαι τὴν λύσιν, ἣν προσέῤῥιψεν, οὐχ ἐποίησεν. 

περὶ αὐτὸ ἵστασϑαι τὸν διχαστὴν, εἰπὼν αὐτὸ ἐν ἀφη- 
γήσεως τρόπῳ. . ; 

id. Ὄνομα δὲ ἀντ᾽ ὀνόματος ᾿μεταϑεὶς τὴν ἄλυτον 10 
μεϑοδεύσεις ἀντίϑεσιν, ὡς ὃ Δημοσϑένης iv τῷ, περὶ 

τοῦ στεφάνου πεποίηκεν" οὐ δυνάμενος yàg ἀντιστῆναι 
᾿ , . . 

πρὸς τὸ, ὅτι οὐχ ὑπεύϑυνον ὄντα αὐτὸν ὁ Κτησιφὼν 
, ! . 4 

ἀνηγόρευσεν, ὅπερ ἄντιχρυς xoi διαῤῥήδην ὁ νόμος ἀπα- 
γορεύει, μηδένα τῶν ὑπευϑύνων ἀναγορεύεσϑαε χελεύων, 15 
ὑνόματος μεταϑέσει τὴν μέϑοδον παρέσχετο, ἀντὶ 'τοῦ 

Pd r4 

ἀνηγόρευσεν, ἐπήνεσεν εἰπὼν αὐτὸν $9 ὑπεύϑυνον ovra, 
€ 3 , 3 , 3 - . 3 3. 25: / 

oí γὰρ νόμοι οὐ κωλύουσιν ἐπαινεῖσθαι ἀλλ ἀναγορεῦε- 

σϑαι. nó δὲ τοῦ ὁρισμοῦ μεϑοδεύσεις᾽ τὴν ἄλυτον ἀν- 
τίϑεσιν, συντρέχων αὐτῇ τὸν τρόπον τοῦτον" κέχρηται 20 

δὲ αὐτῷ καὶ ὃ ῥήτωρ, ἐκχεῖνος γὰρ οὐ δυνάμενος δεῖξαι, 

ὅτι οὐχ ἦν ὑπεύϑυνοςρ, οὐδὲ αὐτὸ, ὅτι οὐ κωλίουσιν οἱ 

ψόμοι τοὺς ὑπευϑύνους ἀναγορεύεσϑαι, συνδραμὼν τῷ 
εἴ € e" 3 λ e δ Y " , 
Ott ὑπεύϑυνος V, λέγει, οτι 55 ἄξιον ἔχρινε μὲν oreqa- 

- 2 4 L4 3 4 . * [4 , , 

vov Ἀτησιφὼν ov περὶ rovrwv οὐδενὸς, ὧν ὑπευϑύυνος 25 
ki 3 3 5» 23 7 7 " 3 ' 4 
qv, ἀλλ ἐφ οἷς ἐπέδωκα, w “συχοφαντα" ἀλλα καὶ τει- 

χοποιὸς ἦσϑα, καὶ διὰ τοῦτό γε ὀρϑῶς ἐπῃνούμην ovx 

᾿ἀνηγορευόμην, εἶπεν, ὅτε τὰ ἀνηλωμένα ἔδωχα, 79 χαὶ 

οὐκ ἐλογιζόμην" ὃ μὲν γὰρ λογισιιὸς εὐθύνων xci τῶν 

ἐξεταζόντων ΤῈ προςδεῖται, ἡ δὲ δωρεὰ γάριτος καὶ ἐπαί- 50 

. 67 Par. 2. ὅτι δὲ ἀργυρίου. Fabr. μηδ᾽ ὁτιοῖν ἄνευ ἀργ. 

68 post αὐτὸν Par. 1. 2, habent φησι. 69 Fabr. τό. 70 

Fabr. ἐπέδωκα. 741 Par. 1. ἐξετάζοντα. 



58 . ΜΑΣΙΜΟῪ ΠΕΡῚ TON 

γου δικαία τυγχάνειν ἐστίν" ἀδυνατῶν γὰρ, ὅτι οὐχ ὕπεύ- 
ϑυνος ἦν δεῖξαι τὴν ἀντίϑεσιν, a συνδραμὼν καὶ ἐπὶ τῷ 

δρίσασϑαι καταφυγὼν, ὧν οὐκ ἣν ὑπεύϑυνος, τοῦτ᾽ ἔστιν, 
ἐφ᾽ οἷς 7? ἔδωχεν μεϑοδεῦειν ἔδοξεν τὴν ἀντίϑεσιν. 

ιε΄. Ἔν προρσχήματι δὲ τοῦ δοκεῖν πλείους μὲν ἔχειν 

παρέχεσθαι λύσεις τοῦ ἔχοντος ψόμου, 9c ὁ ἀντίδικος 

λέγει" ov. βούλεσϑαι δὲ ἀνϑίστασϑαν αὑτῷ, τὴν γνώ- 

- μὴν 73 δὲ ἐξετάζειν τοῦ ϑέντος τὸν νόμον μᾶλλον αἷ- 
ρεῖσϑαε τῶν συλλαβῶν τῶν 74 ἐν αὑτῷ τῷ νόμῳ vsttyav- 

40 τίων ἐγουσῶν σοι, ὡς ὁ Δημοσϑένης ἐν τῷ περὶ στεφά- 
yOV πεποίηκεν" oU δυνάμενος γὰρ δεῖξαι τὸ, ἔξεστιν τοὺς 
ὑπευϑύγους ἀναχηρύττεσϑαι ἐν τῷ ϑεάτρῳ, τοῦτου μὲν 

ἀφίσταται, τὴν γνώμην. δὲ τοῦ νομοϑέτου ὑπὲρ αὑτου 

οὖσαν; ἐξετάζει, μετὰ τοῦ δοκεῖν πλείους ἂν παρέχεσθαι 
45 λύσεις πρὸς τὸ ῥητὸν, εἰ 75 ἐβούλετο" καὶ μὴν περὲ γε 

τοῦ ἐν τῷ ϑεάτρῷῳ κηρύττεσθαι 76 παραλείπω, καὶ τὸ ΤΥ 
πολλάκις αὑτὸς ἐστεφανῶσθαι πρότερον" ἀλλὰ πρὸς ϑεῶν, 
οὕτω σχαιὸς εἰ χαὶ ἀναίσϑητος, Aicxivn, ὥστε ov δύ- 

ιψασϑαι λογίσασϑαι, ὅτι τῷ μὲν στειανουμένῳ᾽ τὸν αὖ-- 

20 τὸν ἔχει ζῆλον, ὅπου ἀναῤῥηθῇ 0 στέφανος" τοὺ δὲ τῶν 

στεφανούντων ἕνεχα συμφέροντος ἐν τῷ ϑεότρῳ γίνεταε 
τὸ xyovyua* oi γὰρ ἀκούσαντες ἅπαντες εἰς τὸ ποιεῖν 
εὖ τὴν πόλιν προτρέπονται, , Xei τοὺς ἀποδιδόντας τὴν 
χάριν μᾶλλον ἐπαινοῦσιν τοῦ στεφανουμένου" δόξας γαρ 

80 πλείους ἔχειν ἂν παρέχεσϑαι λύσεις εἰ ἐβούλετο, ἐκείνας" 

μὲν παρέλιπεν, τὴν γνώμην δὲ ἐξετάσας, xaÓ^ ἣν ovu- 

φέρει μᾶλλον ἐν τῷ. ϑεάτρῳ ἀνακηρύττεσθϑαι, μεϑω- 

δευσεν 73 τὸν νόμον, κατ᾽ αὐτοῦ μὲν ὄντα, ἔχοντα δὲ 

5 

οὕτως. 

72 Par. 1. 2. ἐφ᾽ οἷς οὐκ ἔδωκεν. Fabr. ἐφ᾽ οἷς ἐπέδωκεν. 

753 τὴν γνώμην δὲ dir. — — — τούτου μὲν ἀφίσταται Par. 2. om, 

74 Par. 1. "τῶν συλλαβόντων ἐν. 7175 εἰ Par. 1. om. 76 Fabr. 

77 Par, Ἰ. 2. καίτοι. Fabr. καὶ τό, ἀνακηρ. - pro cor. p. 267. 
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ες΄. ᾿ξὰν δὲ ἰσάξωσιν αἱ ἀντιϑέσεις, ἐκ διαβολῆς μὲν 

τοῦ αντιδίχου, συστάσεως δὲ τῆς ἑαυτοῦ χρατύνεις, à 

oit; σοι συμφέρειν, ὡς ὃ Δημοσϑένης iv τῷ κατὰ 
Ἀόνωνος 75 πεποίηκεν" ὄντος γὰρ τούτου τοῦ διξήματος, 

᾿ὅμοσον σὺ, οὐχὶ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ὀμνύω, καὶ τοῦ χατὰ τὸν B 

ὅρχον ἰσάζοντος, πότερον ὑμόσαι δεῖ, διαβάλλων 38 τὸν 
ἐχϑρὸν, καὶ εἰπὼν, ὅτε τὰ Ἑχαταῖα 81 χατήσϑιεν, xol | 
ἠσέβησεν περὶ τοὺς ϑεοὺς ἀεὶ, εὐσεβὴς δὲ ἐγὼ καὶ nÀsi- 

στον τῶν χρειττόνων ποιούμενος λόγον, οὕτως τὴν (Gu 

Covcay ἀντίϑεσιν, ὡς ᾧετο συμφέρειν μὲν ἑαυτῷ, λυ- (9 
πεῖν δὲ τὸν ἀντίδικον, ἐχράτυνεν εἰπών" ἐγὼ τοίνυν Opt» 

vio, ὡς νόμιμον, κατ᾽ ἐξωλείας 53 αὑτοῦ καὶ γένους χαὶ 

οἰκίας, ἀξιοπιστότερος ὁ τῶν ϑεῶν πλείω ποιούμενος" 

λόγον. 

Ἔτι περὶ toy εὐλύτων xal τῶν δυολύτων 15 

ἀντιϑέσεων. : 

a» Τὰς ἀντιϑέσεις ὅσαι λύσεις ἐπιδέχονται, ἐάν μὲν 
* , , 4 4 u Y 
ὡσιν εὔλυτοι ? προηγουμένως ϑεὶς xci κατασλχευασας, .ἃ 

ἂν ὁ ἀντίδικος εἴποι, διά τὲ ἀξιοπιστίαν xal τὸ πὶστεύειν 
τῷ πλήϑει τῶν λύσεων, οὕτως ἔπαγε πρὸς τὴν ἀντίϑεσιν. 10. 

β. ᾿Εὰν δὲ 1] δύρλυτος, προδιαβαλὼν καὶ σαϑροτέ- 
ρας ποιήσας ταῖς διαβολαῖς, οὕτω τὰς ὃ λύσεις προς 

, ) » 4 2 ' 2; V8 
φέρεις.  Eigayaye δὲ τὰς ἀνθυποφορὰς ποικίλως, ἢ yag 
ὡς ̓ ἀχούσας, ὅτε μέλλει λέγειν ὁ ἀντίδικος. 

y." Ἢ ὅτι πρὸς τόδε δεῖ πρῶτον ἀπαντῆσαι: 35 
ὃ. Ἢ ὅτι ἀχήκοας τόδε. τι μέλλειν λέξειν αὐτόν, 

$— et 4 ᾿ , »$ 4 ᾿ X « 3 4 

εν Ἢ ore ^ πέπεισαι 006 αὑτὸν λέξειν, ἢ ott αὑτὸν 

78 Par. 1. μεϑόδευσεν. ἡ 79 Par.1. Kóvovog. 80 Fabr, 

διαβαλών. 81 Par. 1. ad marg. τῆς “Ἑκάτης τὰ χρήματα. Dem, 

p. 1269. 82 Par. 4, χατέξω λείας. 

1 Fr; Codd, non habent: est in Fabr. $ Par. 1 . εὔλοιϊοι: 

3 Fabr. οὕτω λύσεις πρόςφερϑ, 4 Fabr. ἅπερ πέπεισαι τάδε, 
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qon τῶνδε τῶν λόγων ἀποχλείεσϑαι" ἢ ὅτε Ov. ἔχει μό- 
νον ὑπολειπόμενον λόγον͵, τοῦτον εἰσάγει, ἢ ὅτε οὐχ 
ὅμοια τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις λέγει" οἱ μὲν γὰρ τάδε, 

οὗτος δὲ τάδε ἢ οὕτως εἰχὸς αὐτὸν τάδε λέξειν, ἢ ὡς 

δ ϑαυμάξοντά σε, ὅτι τόδε τι μέλλει λέξειν ὃ ἀντίδικος, 
χρὴ ἐϊόαγειν, ἢ ὡς ἀγαναχτοῦντος τοῦ ἀντιδίχου καὶ 

- » e * $ ^w «t —- Α 

ταῦτα λέγοντος" οἷον," ποῦ δὲ ἀλες, ποῦ δὲ τραπεζαι, 
ἕῳ [| A^ ὦ , 1 3 ^ 3 JN 

. ftoU σπονδαὶ, ἢ Ot, ταδὲ λέγοντος ov χρὴ ἀποδέχεσϑαι, 7) 
« 3 » , op , » «f c , 
OrL οὐχ &ÀaÜDÉrv μὲ τοδὲ μέλλων λέγειν, ἢ οτι ομοίους 

40 τινὲ τῶν πρώην κεχριμένων λέξει λόγους, ἢ ὅτι τεχνικό- 
, 4 ^^ « 4 “ 7 

τατος οὗτός ἔστιν αὑτοῖς ὃ λόγος, ἢ ὅτι πρὸ μιχροῦ ἣν 
, , , 5)» 4 s, 

ἀχούσας ὁ μέλλει λέγειν, ἢ ὅπως ἂν énuvogaaug, 

Περὶ ἐπιλογιχῶν ἀντεϑέσεων. 

Al δὲ ἐπιλογικαὶ ἀντιϑέσεις αὐξήσεως ἕνεχαι παρα- 
45 λαμβάνονται, xol ὥστε τὸν δικαστὴν πρὸς O βούλει ἐγ- 

κρατὴ ποιῆσαι" χρὴ δὲ αὐτὰς ἐσϑ᾽ ὅτε χαταμιγνύναι καὶ 
τοῖς μαχίμοις, ἐπειδὰν μετὰ τοῦ ἀγωνίζεσθαι io OT» 

χρὴ καὶ τὸν δικαστὴν ἐμπαϑὴ ποιῆσαι" δεῖ οὖν ποιεῖν 

χαὶ τὸν ἀντίδικον ὡς ἀντιϑέσεως σχήματι λέγειν περὶ 
20 αὐτοῦ, ὅτι ἂν ὁ ἡττηϑεὶς εἴποι" $ οἷον τό" μή μὲ nuo- 

. σϑένει παραδῶτε, «μηδὲ διὰ Ζ“Ζημοσϑένην ue ἀνέλητε" m 
yug ἀντίϑεσις αὕτη ἐν μέσῃ τῇ μάχῃ κειμένη τῇ λεγού- 
on, ὅτι χρή σε ἰδιωτικὴν πρός μὲ ἐπαναιρεῖσϑαι δίχην" 

τοὺς μὲν διχαστὰς ἀπὸ φϑόϑου τοῦ χαϑ'᾽ ἑαυτὸν διᾷ τὸ 
95 δημοσίαν εἰληχέναι εἰς ὀργὴν ἐμβέβληχεν τὴν χατὰ Ma- 

δίου" τὸν ἀντίδικον δὲ, ὡς προχαταγινώσχοντα ἑαυτοῦ, 
ὅπερ ἀμφιςβητεῖται, τοὺς λόγους ἐποίησεν τούτους λέγειν 

διὰ τὴς ἐπιλογικῆς ἀντιϑέσεως. 
e 

Par. 2. ὑπὲρ πέπεισαι τόδε. δ de fals. leg. p. 400. ^ 6 Par. 2. 
εἴποις. — Orat. jn Mid. p. 525. - ' 

, 
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ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΣΤΑ͂Σ ΕΩΝ." 

Ὃ Μινουκιανὸς ὡρίσατο τὴν στάσιν, στάσις ἐστὶ τὸ 
ἐχ τῶν πρώτων προτάσεων συνιστάμενον ζήτημα, ὡς τὸ 
παρίστατό τις νεοσφαγεῖ. Εἰσὶν τοίνυν ἐνταῦϑα πρῶται 5 
προτάσεις τὸ ἐφόνευσας, οὐκ ἐφόνευσα" αἱ δὲ προτάσεις 
πρὸς χατασχευὴν τῶν πρώτων εἰσὶν, οἷον ἡ δευτέρα πρό- 
τασις πρὸς κατασκευὴν τοῦ ἐφόνευσας λαμβάνεται, πα- 
ρίστασο γάρ" ὁμοίως καὶ τὸ οὐκ ἐφόνευσα. Πρὸς κα- 
τασχευὴν λαμβάνεται τὸ" παριστάμην ἐλεῶν χαὶ ϑάψαι 10 

βουλόμενος. DE 
Διαφέρει πρότασις φράσεως. , πρῶτον μὲν, i ὅτι ἡ πρό- 

τασις ἐξ ὀνόματός ἐστι καὶ ῥήματος, οἷον ὩΣωχράτης 

4 Descripsi haec scholia ex Cod. Pár. 5032. 1n quo titulum 

gerunt: τετάρτη γραφὴ ἐκ τῶν στάσεων. Fabricius Bibl. Gr. T. VI 

p. 101. ed. Harl. adjudicat ea Phoebammoni, quem de statibus 

scripsisse innuit Tzetzes Chiliad. VI. 795. Στάσεσι τὸν Φοιβαμ- 

μονα καὶ "Μινουκιανόν δέ. Quo veso argumento nisus hanc sen- 

tentiam pronuntiaverit , mihi quidem non liquet, nisi forte ex 

eo, quod Phoebaimmonis περὲ σχημάτων ῥητορικῶν libellus in Co- 

dice antecedit, eundem etiam sequentium auctorem esse conclu- 

sit. Scholia vero ipsa ita comparata sunt, ut potius ex amplio- 

re aliquo cómmentario excerpta, quam proprii libri, Phoebam- 

mone digni, locum obtinere videantur. Quare initium tantum 

edendum censui. In eodem codice Fol. 127. b. continentur" Eg- 

μογένους τέχνης ῥητορικῆς σχόλια. Inciplunt: τῶν πολλῶν τὸ σύστημα 

δηλοῖ. πολλῶν δὲ, τῶν μερῶν τοῦ λόγου" quae, quum scholiis mino- 

ribus tomi VII. similia Sint, intacta reliqui. 

- à 
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πὲριπατεῖ, ῆ δὲ φράσις ἢ ὄνομα μόνον ἐστὶν ἢ ἢ ónuc 

xbkÓ' αὑτό" olov «Σωχράτης , Πλάτων γράφει ; περιπα- 
' τεῖ, δεύτερον δὲ, ὅτι 7 μὲν πρῶτα ἀληϑεύει, ἡ δὲ᾽ ψεύ- 

δέεται, ἡ δὲ φράσις οὔτε ἀληϑεῦει οὔτε ψεύδεται. 

| δ "On χαλῶς ἐζήτησαν διαφορὰν ζητήματος καὶ ξητη- ἑ 
᾿ σεως καὶ στάσεως" O0 γὰρ ζήτημα, τοῦτο χαὶ στάσις, 

᾿ καὶ ὃ στάσις, τοῦτο χαὶ ζήτημα καὶ ἐπὶ τῆς ζητήσεως 

τὸ αὑτό" τὸ 7ὰρ ζητεῖν ἐν τῇ ἰατριχῇ τὸ ῥόδον ϑερμὸν 
ἢ ψυχρὸν, τοῦτο σταόις ἐστὶ καὶ ξήτημα καὶ ζήτησις. 

40 Ὅτι ὃ 'Egueyopeg φησὶν, στάσις ἐστὶ φράσις, xa^ 

ἣν ἀντιλαμβανόμεϑα τοῦ ὑποκειμένου πράγματος, ἔν ᾧ 
ἐστι τὸ ζητηια, καϑὸ ἐστιν ἡ ἀμφισβήτησις. 

Ὅτι ταὐτόν ἐστιν ἢ ζήτησις καὶ ἀμφισβήτησις. -Σ1- 
| ρίκιος δέ φησιν" στάσις ἐστὶν ζήτησις, ἐφ᾽ ἣν αἱ χατὰ — 

15 μέρος πίστεις ἀνάγονται τῶν ἐν τῷ πολιτικῷ ζητήματι 
κϑιμένων. 

Ὁ Τύραννός φησιν, στάσις ἐστὶ πρότασις ῥητορικὴ 
πρὸς ἀπόδειξιν κομιζομένη μιᾶς φράσεως τῶν ἐν τῷ πο- 
λιτικῷ ζητήματι χειμένων, xaÜ" ἣν ἡ διαίρεσις γίνεται 

40 TOV, xeipaAciw? τῶν tig πίστιν κομιζομένων μιᾶς qpa- 

σεως, τουτέστι προτάσεως. 

Ὅτι φράσις ἐστὶν ἢ τοῦ φεύγοντος φωνὴ ἡ ποιοῦσα 

τὴν ἀμφιςβήτησιν" καὶ ὡς ἂν ὁ φεύγων ἀπολογήσεται, 
ἀναφαίνεται ἡ στασις" εἰ μὲν͵ γὰρ ἀρνήσεται τὸ énig e- | 

45 θύμενον ἔγχλημα, ποιεῖ στοχασμὸν, εἰ δ᾽ ἐπιχειρήσεε ὁρί- 
ξεσϑαι, ποιεῖ ὅρον, εἰ δ᾽ ἐξουσίας ἀντιλάβοιτο, ἀντίλη- 
wu», καὶ ἁπλῶς πᾶσα στάσις ἐχ τοῦ φεύγοντος ὠνόμα- 
σται ἄνευ τῆς μεταλήψεως χαὶ τοῦ κατὰ σύλληψιν ὅρου. 

τ Στασὶς κέχληται διχῶς , ἢ ἀπὸ τοῦ ἕλχειν xol av- 

80 ϑέλχειν εἰς ἀλλήλους τὸ πρᾶγμα, ἢ ἀπὸ τοῦ στασιά- 
bey τὰ. χρινόμενα πρόσωπὰ. Τὶ ἐστί, τῆς. ῥητορικῆς ] 
στάσις; καὶ λέγομεν, ὅτι συμβέβηκεν τῷ λόγῳ τῷ ῥητο- 

ριχῷ 4 
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ρικῷ ἡ στάσις, καὶ δύναμιν ἔχει συμβεβηκότος, ταύτης 

δὲ τῆς δόξης χαὶ “ολλιανός ἐστι χαὶ Κορνοῦτος. 

Ὁ οὖν Μινουκιανὸς ἐκ τριῶν λέγει συντάσσεσϑαι τὸ 
ξήτημα, αἰτίου, συνέχοντος καὶ κρινομένου, &kirio? λαμ- 
βάνων τὴν τοῦ κατηγόρουν αἰτίαν, συνέχον δὲ τὴν vot 5 
φεύγοντος φωνὴν, καὶ κρινόμενον τὸ ὑποχείμενον πρᾶγμα 
xai ἐξεταζόμενον. Ὁ δὲ -“Δολλιανὸς ἕτερόν τι λέγει ζή- 

τημα,, καὶ ἕτερον συνέχον xol ἄλλο στάσιν" καὶ ξήτημα 
μέν φησιν ὥςπερ σῶμα ὕλης, συνέχον δὲ ὥςπερ εἴδους 

ἐν σώματι, στάσιν δὲ τὸ σχῆμα χαὶ τὸ γρῶμα τοῦ εἴ- 10 
δους, καὶ ἀχώριστόν φησιν εἶναι τὴν στάσιν τοῦ συνέ- 
χοντος, οὐ ταὐτὸν δὲ, ἀλλ᾽ ὥσπερ, φησὶν, τὸ ἐν σώματι 

εἶδος ἐν τῷ χρώμ att. 
Νόμος τὸν καταλαβόντα μοιχὸν ἐξεῖναι ἀποκτεῖναι, 

τριςαριστέα τις μοιχόν" τὸ μὲν οὖν πρῶτον πρόβλημά 18 
ἐστιν ἀντιλήψεως, τὸ δὲ δεύτερον ὅρου, καὶ ἡ διάφορος 
ποιότης τοῦ προσώπου διάφορον εἰσήγαγεν στάσιν, χαὶ 
0 λόγος ὁ δητορικὸς ovx ἀνῃρέϑη, ἀλλὰ διάφορον ἐδέξατο 
στάσιν" φυλαχϑέντος δὲ ἐνταῦϑα τοῦ ἰδίου τοῦ συμβε- 
βηκότος, ὥστε φανερῶς δέδεικται, ὡς τάξιν ἔχει συμβὲε- 20 
βηκότος " στάσις ἐν τοῖς ῥητοριχοῖς λόγοις" ἀναιρουμέ- 
vn ἄρα ἡ στάσις οὐ συναναιρεῖ τὸν λόγον, ἀλλὰ xa 

εἰσάγεται ἀντὶ ταύτης ἑτέρα. 
Ὅτι τὰ κεφαλαια oU λέγομεν εἶναι στάσεις, , ἀλλὰ 

τοῦ στοχασμοῦ λέγομεν εἶναι κεφάλαια, βουλήσεων δύ- 35 

ναμιν, ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους καὶ τὰ τοιαῦται 
Ὅτι ἐν τοῖς ὁμωνύμοις διαφόρων ὄντων τῶν πρα- 

γμάτων ἡ κοινωνία xara τὴν φωνήν, Ὅτι τὸ κεφράλαι- 
ον διχῶς νοεῖταν xal λέγεται" λέγεται γὰρ ὄργανον xol 
ἡ μέϑοδος ἡ διδάσχουσα ἡμᾶς τὸ πῶς δεῖ ἀποτελεῖν καὶ 30 

ἐργάζεσθαι τὰ iv τοῖς λόγοις κεφάλαια" οἷον ὁ λόγος 
καὶ ἡ μέϑοδος ἢ διδάσχουσα ἡμᾶς, ὅτι κατὰ εἰσσαδαν 
τρόπους τυχὸν γίνεται τὸ παραγραφιχὸν, τοῦτο ὄργανόν 

Rhetor, V. 
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ἔστι, xol πάλιν τὸ ἐν τῷ xarà Αἰσχίνου ἐχτεϑὲν χαὶ 
ἀποτελεσϑὲν παραγραφικὸν xol τοῦτο κεφάλαιόν ἔστι, 
xai ταύτην ἔχουσι τὴν διαφορὰν, ὅτι τὸ μὲν ποιεῖ xol 
ἀποτελεῖ, τὸ δὲ ἀποτελεῖται. Ὅτι πρὸς μὲν τὸν ὅλον 

δ λόγον μέρη εἰσὶν τὰ κεφάλαια, πρὸς δὲ τὸ πεῖσαι ὄργανα. 
Evoscig ἐστεν ἐπίνοια προσηχόντων χαὶ ἁρμοδίων 

τᾷ ὑποχειμένῳ χαὶ ζητουμένῳ πράγματι. 
Ὅτι τῶν γενικωτάτων xol τῶν εἰδικωτάτων οὐχ ἔστιν 

ὅρον ἀποδοῦναι. Ὅτι τοῦ γενιχωτατοῦ οὐκ ἔστι γένος. 
10 Ὅτι, ἐὰν ὁρίσῃ τὸν ὡΣωχράτην ἄλλως, ἄνϑρωπον ὀρέξει" 

ἐὰν γὰρ αὐτοῦ τὴν οὐσίαν σχοπήσῃς, ὅτε σιμὸς ἣν ἢ 
προχοίλιος, 3 ὅρον οὐκ ἀποδίδως, ἀλλ᾽ ὑπογραφήν. Ὅτε 
εἰδικώτατόν ἔστιν ἡ βούλησις καὶ τὰ λοιπὰ κεφάλαια. 
Ὅτι οὐκ ἠδύνατο οὕτω σαφῶς ἀποδοῦναὶ ἡμῖν δι᾿ ὅρων 

45 τὰ κεφάλαια, ὡς διὰ τῆς εὑρέσεως αὐτῶν τῶν νοημάτων 
καὶ τῶν ἐνθυμημάτων. "Oti χοινωνοῦσιν τὸ χεφάλαιον 
χαὶ ἡ εὕρεσις κατὰ τὸ φέρεσϑαι χατὰ τῶν αὐτῶν πρα- 
γμάτων τὰ δύο" ἐξ ἀνάγκης γὰρ τῷ κεφαλαίῳ ἡ εὕρέσις 
ἕπεται, ὡς ἐπὶ τοῦ παρισταμένου τῷ νεοσφαγεῖ" ὃ γὰρ 

20 χατήγορος κέχρηται τῷ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄχρι τέλους, ὅτι διὰ 
τοῦτο ἐφόνευσας, ἐπειδὴ παρίστασο. εἶτα ὁ φεύγων τῇ 
μεταϑέσει φησὶν, ὅτι παριστάμην ἐλεῶν καὶ ϑάψαι βου- 
λόμενος" τοῦτο γὰρ εὕρεσίς ἔστιν ὁρωμένη ἐν τῷ κεφα- 
λαίῳ, οἷον ἐπὶ προδότου, ὅτι τοῖς πολεμίοις συνῆς, xoi 

25 κεφάλαιον τυχὸν, Ott οὐ δίκαιον ἐποίεις καὶ ἐπὶ ἄλλων 

ὁμοίως. Ὅτι ἐν τῷ στοχασμῷ δύο πάντως ὁρῶνται πρά- 
γματα, ἔγκλημα xoi σημεῖον, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις στάσεσιν 
ἕν μόνον τὸ ἔγκλημα" ἐπειδὴ ἐν τῷ στοχασμῷ ἀφανές ἢ 
ἐστι τὸ ἔγχλημα, τίϑεται σημείου πρὸς κατασχευήν. καὶ 

80 τοῦτο δὲ σημειωτέον, ὅτι τινὰ τῶν χεραλαίων εἰσὶν κοι- 
νὰ, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους ὁ κατήγορος xé- 

- 

2 Cod. προκύλιος , &cripsi προκοίλιός ΞΞ: προγάστωρ. ὅ Cod. 

ἀφανής. 
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χρῆται αὐτῷ καὶ ὁ φεύγων ὁμοίως καὶ τῇ μεταϑέσει τῆς 
αἰτίας" ἔστι γὰρ ὅτε xai τοῦ φεύγοντος κεχρημένου τῷ * 
ἀπ᾿ ἀρχῆς ἄχρι τέλους χέχρηται Ó κατήγορος τῇ μεταϑέ- 

0t, τῆς αἰτίας" ἔστιν γὰρ ἃ μοναδικῶς εἰσιν ἑνὸς, ὡς 
καὶ τὸ παραγραφιχόν" ἐν γὰρ τῷ φεύγοντι ἀεὶ ὁρᾶται. 5 
Ὅτι διαφέρει χεφάλαιον εὑρέσεως τετραχῶρ᾽ πρῶτον μὲν, 

Ott ὡρισμένα εἰσὶν τὰ χεφράλαια ἐπὶ ἑκάστης στάσεως, αἱ 

δὲ εὑρέσεις ἀόριστοι" δύο γὰρ ταῖς αὑταῖς. ἐννοίαις üv- 
Ópsg oU χέἐχρηνται" δεύτερον ἀπὸ τῆς τάξεως, ὅτι ἀεὶ τὰ 
κδιράλαια τάξιν ἔχουσιν, οἷον τὸ νόμιμον πρῶτον, τὸ δί- 10 
x«toy δεύτερον, αἱ δὲ εὑρέσεις ἥτοι τὰ ἐνθυμήματα, ὡς 
ἕχαστος βουληϑείη, τίϑενται" πολλάχις. δὲ ἐναλλάττονται 

ὑπὸ ῥητόρων δι᾽ οἰχονομίαν καὶ δεινότητα" τρία ἀπὸ tot 
τόπου διαφέρουσιν, ὅτι ἀεὶ ἐν τοῖς ἀγῶσιν τὰ κεφάλαια 

ἐμπίπτει, ἐν παντὶ δὲ τόπῳ εὑρέσεις εὑρίσκονται, καὶ ἐν 15 
προοιμίῳ καὶ ἐν ἀγῶσιν καὶ ἐν ἐπιλόγοις" εὑρίσχονται δὲ 
xal ἀγωνιστικὰ προοίμια σπερματικῶς καὶ ὡς ὕλη τις ἐμ- 
πίπτει τῷ προοιμίῳ, ἢ κατὰ ἀναφώνησιν τῶν μελλόντων 
λεχϑῆναι κεφαλαίων ἕν τῷ λόγῳ, “ὥσπερ φασὶ xoi Δημο- 
σϑένην ἐν τῷ πρὸς «1επτίνην 5 ποιῆσαι εἰπόντα" ; μάλι- 20 
στα μὲν, δἵνεχα τοῦ νομίζειν συμφέρειν τῇ πόλει,“ καὶ 
διὰ τοῦ εἰπεῖν ,,νομίξειν““ προανεςφώνησεν τὸ συμφέρον. 

Τέσσαρα διαφέρουσιν, ὅτε τὰ χεφάλαια περιέχει τὰς εὑ- 
eius, αἱ δὲ εὑρέσεις οὐ περιέχουσι τὰ κεφάλαια. Ὅτι 

χωρὶς ῥήτορος ἡ πόλις εἶναι οὐ δύναται. Ἢ κατ᾽ ἐξο- 45. 
χὴν εἰς τὰ ϑρυλλούμενα καὶ ἀδόμενα, ἢ κατὰ εὐτελισμὸν 
εἰς τὰ μεματευμένα. 5 Κεραλαια δὲ λέγονται ix μετα- 

φορᾶς τῆς κεφαλῆς, ὅτι τιμιωτάτη ἐστίν, Ὁ αὐτὸς τῷ 
ἢ ε , ^- 1 ἢ mu 4 

περὶ ἐυρέσεως ἔνταυϑα τὴν κοινωνίαν καὶ τὴν διαφοραν 

δρλοῖ κεφαλαίου καὶ εὑρέσεως" χοινωνίαν μὲν διὰ τοῦ εἰ. $0 
πεῖν ὁ αὐτὸς, διαφορὰν δὲ διὰ τοῦ εἰπεῖν σχεδὸν" τὸ δὲ 

4 Cod. 10. — 5 initio. — 6 Cod. μεμαξευμένα, scripsi ut« 

ματευμένα, quaesita, quibus opponuntur τὰ ϑρυλλούμενα, 
e € 

, 
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πλὴν ὅσον οὐ πάντα ἔχει“ μείζονα xo ἐπιτατιχωτέραν 
δείχνυσι διαφορὰν εὑρέσεως καὶ χεφαλαίου. 

Ὅτι φιλόσοφος λόγος ἐστὶν, ὅτε τὰ τῷ σχοπῷ καὶ 
τῇ ϑεωρίᾳ πρῶτα ὕστερα τῇ πράξει καὶ τῇ διδασκαλίᾳ 

5 εἰσὶν, οἷον, διὰ τὸν ὑετὸν ϑέλω στέγην ποιῆσαι, πρῶτον 

ἐνενοήϑην ϑεμέλια καὶ τοίχους" οὕτως καὶ ἹἙρμογένης 

διὰ τὴν τῶν χεφαλαίων διαίρεσιν πρῶτον ὁρίζεται τὸ πο-- 
λιτικὸν ξήτημα καὶ πρόσωπα χαὶ ἀσύστατα" ὥσπερ γάρ 
ἐστι μερικὸν ξήτημα καὶ καϑόλου ξήτημα, οὕτως ἐστὶ xcè 

40 στάσις μεριχὴ καὶ στάσις χαϑολικὴ" καὶ ἃ λέγεται περὲ 
στάσεως, ταὐτὸν καὶ περὶ ζητήματος, καὶ διαφορὰν av^ 
τῶν οὗ γινώσχομενι 

Ἔστιν γὰρ καὶ ἣ διὰ χειρῶν ἀμφισβήτησις τυχὸν 
rexrovixij καὶ ἄλλων πλειόνων, λογικὴ δὲ, διότι ἐστὶ καὶ 

45 ἄλογος, ὡς ἡ διὰ κιϑάρας xal αὐλῶν" ἐπὶ μέρους διὰ 
τὴν φιλοσοφίαν᾽ ἐχείνη γὰρ τὰ καϑόλου σχοπεῖ" οὐ γάρ 
φησιν, ὅτι δεῖ τειχίσαι τήνδε τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἁπλῶρ 

ξειχιστέον. . 

Περὶ ἔϑους. - 

20 Ἔχ τῶν παρ᾽ ἑκάστοις κειμένων" ὅτι αἱ πόλεις νόμοις 
καὶ ἔϑεσι διοικοῦνται" τὶ γάρ ἔστιν ἔϑος, εἰ μὴ νόμος 
ἄγραφος, καὶ τί νόμος, εἰ μὴ ἔϑος ἔγγραφον" ἔϑεσε 
γὰρ καὶ οἱ βάρβαροι χρῶνται" ἐὰν γὰρ ϑέλῃ τις ζήτημα 
μελετῆσαι, δεῖ αὑτὸν ἁρμόσασϑαι πρὸς τοὺς νόμους τὴν 

25 πολιτείαν, καϑ' ἣν μελετᾷ τὴν ὑπόϑεσιν, οἷον ὑπόϑεδιν 
Περσικὴν κατὰ τῶν Περσῶν μελετῆσαι νόμους. 

Παρ᾽ ἑκάστοις οὖσι" δεῖ τὸν ῥήτορα οὐ μόνον 
τοὺς ἰδιχοὺς νόμους γινώσχειν, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἀλλοτρίους 

καὶ μεμνῆσθαι τούτων καὶ παραφέρειν αὐτούς. 

80 Περὶ τοῦ νομισϑέντος διχαίου καὶ τὰ ἑξῆς. 

ΝΜομισϑέντος εἶπεν ἀντὶ τοῦ χριϑέντος καὶ νομοϑε- 
τηϑέντος καὶ δόξαντος" οἱ μὲν γὰρ φιλόσοφον τὸ φύσει 



ΠΕΡῚ ΤΩΝ ZTAXEQN 597 

δίχαιον ἢ συμφέρον ζητοῦσιν, οἱ δὲ ῥήτορες τὸ χριϑὲν 
καὶ νομοϑετηϑὲν δίχαιον, τοῦτο δὲ παρ᾽ ἄλλοις ἄλλο 
ἐστὶν, ὡσπερ xol νόμοι διάφοροι" ὁμοίως καὶ τὸ διάςφο- 
ροι" ὁμοίως καὶ τὸ καλὸν xol τὸ δίκαιον πρὸς τοὺς τρό- 
πους διάφορόν ἐστιν καὶ πάντων ἅμα. ᾿Επειδὴ δυνα- 5 
τόν ἐστιν καὶ ὑφ᾽ ἕν πάντα ἐμπεσεῖν, καὶ τίνα ἐξ αὐτῶν 
καὶ χατὰ μέρος πάλιν. Ὅτι οὐ δεῖ ix τῶν ᾿ἐπιλογικῶν 

κεφαλαίων χαραχτηρίζειν τὰς στάσεις, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκ τῶν 
ἀγωνιστικῶν. 

Ὅτι ἡ περὶ οὐσίας καὶ ἰδιότητος ζήτησις ὃ στο- 10 
χασμός εἰσιν xol ὃ ὅρος. Ὅτι ὑπὸ τὴν ποιότητα ἀνά- 
γονται αἱ λοιπαὶ ix στάσεις. Ὅτι οὐ δεῖ ἐκ τῶν ἰδεῶν 
χαραχτηρίζειν τὰς ὑποθέσεις, ἀλλ᾽ ix τῶν χυρίως εἰ- 
δῶν. Ὅτι ὃ ὅρος τοῦ τεχνογράφου, εἰ κατανοήσομεν 
ἀχριβῶς τὰ στασιαζόμενα πάντα, συμπεριλαμβάνει μετὰ 15 
τῶν ἄλλων χαὶ τὸν στοχασμὸν. xol τὸν ὅρον" τὸ γὰρ δὰ 
καιον, ὃ λέγουσι κατὰ τὴν ποιότητα ἐξετάξεσϑαι, οὐ μό- 
γον xar' αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸν στοχασμὸν xoi τὸν 
ὅρον ζητεῖται. ὁ γὰρ δικαστὴς ὃ ζητῶν ἐν τῷ στοχασμῷ, 
εἰ φονεύς ἐστιν ὃ τῷ νεοσφαγεῖ παριστάμενος σώματι, 20 

οὐχ ἄνευ τοῦ δικαίου τοῦτο 7 ζητεῖ, ἀλλὰ σὺν τῷ δι- 

χαίῳ, καὶ εἰ περὶ οὐσίας γίνεταε ἡ ζήτησις, καὶ εἰ περὲ 

ἰδιότητος, εἰ δίχαιόν ἐστιν τὸν ἐξ ἱεροῦ ἰδιωτιχὰ εἰλη- 
φότα χρήματα κλέπτην 5 ἱερόσυλον ὀνομάσαι" καὶ το- 
σοῦτον ὁ λόγος ἀληϑὴς, ὃ ὅτι Ó στοχασμὸς χαὶ ὃ δ δρορὺ ὑπὸ 20 - 

τὸ δικανικὸν εἶδος ἀνάγονται. ᾿ 

7 Cod. sotto. . ᾿ '* tos 
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᾿Ἠρώτησας, λογιώτατε, τί ποτε καὶ αὖϑις ἀνήδυστον 
καὶ τραχὺ, καὶ ὁπόσαι ἄλλαι λόγων μεταβολαί. ἴσϑι τοιυ- 

δ γαροῦν, ὡς ἢ παραλλάττουσα συνθήκη τῶν ὀνομάτων 
τὰς τοιαύτας διαφορὰς ἀπεργάξεται" ἔστι δὲ τὸ μέγι- 
στον τοῦτο μέρος ῥητορικῆς ἔργα δὲ τῆς τοιαύτης ἐπι- 

στήμης τὸ εἰδέναι τὴν ἁρμονίαν τῶν τοῦ λόγου μορίων, 
τὸ μεταατηματίξειν τὰ ἁρμοττόμενα, πρὸς ὃ βούλοιτό τις, 

40 τρίτον τὸ γνῶναι, τί δεῖται μετασχευῆς τῶν λαμβϑανομέ- 
νων, ἀφαιρέσεως λέγω xol προςϑέσεως καὶ ἀλλοιώσεως, 
καὶ πρὸς τὴν μέλλουσαν χρείαν οἰκείως αὑτὰ ἐξεργάσα- 
afa dvo δέ εἰσι τὰ γενικώτατα, ὧν ἐφίεσθαι δεῖ τοὺς 
συντιϑέντας μέτρα τε χαὶ λόγους, ἡ ἡδονὴ καὶ τὸ χαλὸν, 

45 ἀμφότερα γὰρ ἐπιζητεῖ ταῦτα ἡ ἀχοή" εἰσὶ γάρ τινες λέ- 
fag ἡδέως μὲν συγκχείμδναι, μὴ χαλῶς δὲ, καὶ αὖϑις 
ἕτεραι, καλῶς μὲν, μὴ ἡδέως δέ" f| γέ τοι Θουχυδίδου λέ- 
ξις καὶ ᾿Αντιφῶντος τοῦ Pouvovotov τῷ uiv χαλῷ δια-. 

. πρέπουσιν, οὐχ ἡδύνουσι δὲ τὴν axogv' οἱ δέ ys χαρα- 
90 χτηρίσαντες τοῦ “Σωκρατικοῦ “Ξενοφῶντος τοὺς λόγους, 

ἡδεῖαν μὲν αὐτῷ συνθήκην ἀπέδοσαν, ov μὴν 3 καὶ xa- 
λην" ἡ δὲ ἩΗροδότου σύνϑεσις ἀμφότερα ταῦτα ἔχει, καὶ. 

{ In cod, Par, MCLXXXII. Fol 407, b, inter Michaélis 
Pselli epistolas haec et sq. σύνοψις τῶν ῥητ, ἰδεῶν ad rhetori- 
cam pertinent, — 2 Cod, μὲν, scr. μήν. 
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γὰρ ἡδεῖά ἐστι καὶ καλή. Τέτταρα * δέ ἐστι ταῦτα τὰ 
κυριώτατα τῆς τοιαύτης συνθήκης, φημὶ δὴ τῆς συναμ- 

φοτέρου, μέλος καὶ ῥυθμὸς καὶ. μεταβολὴ xoi τὸ παρα- 

χολουϑοῦν τοὐτόοις τὸ πρέπον" ἡ γὰρ δὴ ἀκοὴ πρῶτον 
μὲν ἥδεται τοῖς καλοῖς μέλεσιν, ἔπειτα ῥυθμοῖς, τρίτον 5 

ταῖς μεταβολαῖς,» ἐν δὲ τούτοις πᾶσι τῷ πρέποντι" πρὸ δὲ 
τούτων ταττέσϑω ἡμῖν ὑπὸ μὲν τὴν ἡδονὴν ἡ ὥρα, ἡ 
χάρις, ἡ εὐστομία, ἡ γλυχύτης, τὴ πιϑανὸν, καὶ ὅσα τοι- 

ejra* ὑπὸ δὲ τὸ καλὸν ἡ μεγαλοπρέπεια, τὸ βάρος, ὃ 
ὄγκος, 7 σεμνολογία, τὸ μέγεϑος, τὸ ἀξίωμα xci τὰ τού- 10 

τοις ὅμοια" οὐ μόνον δὲ ἡ ἐν δῇ x xal ἀργάνοις εὐμέλεια 

μέλος καὶ μεταβολὴν ἴσχει, ἀλλὰ καὶ αἱ λέξεις, καὶ ἐπὶ 

τούτων γὰρ ἡ ἀκοὴ τέρπεται μὲν τοῖς μέλεσιν, ἄγεται δὲ 
τοῖς ῥυθμοῖς, ἀσπάζεται δὲ τὰς μεταβολὰς, ποϑεῖ δὲ τὸ 
οἰκεῖον, καὶ ἔστι διαλέχτου μέλὸς ποῖόν τι διάστημα ἐν δια- 15 
φ«όροις συλλαβαῖς βαρυτονούμενον ἢ ὀξυτονούμενον. ᾿Επεὶ 
δὲ τὸ τὰ αὐτὰ πολλάλις λέγειν προσχορές τε καὶ πλήσμιον, ci 

τῶν τίπων μεταβολαὶ, φημὶ δὴ τῶν ἐν τοῖς λόγοις, ἀχό- 

ρεστρν ποιοῦσι τὴν ἡδονὴν τοῖς ἀκούουσιν" ἐπὶ πάντων 
δὲ, οἶμαι, δεῖν τὸν καιρὸν ἡρᾷν, οὗτος γὰρ ἡδονῆς καὶ 

ἀηδίας χραάτιατον μέτρον" ὥσπερ δὲ ἡδεῖα τις γίνεται 
λέξις, οὕτω καὶ γενναία, καὶ ῥυθμὸς ὥσπερ γλαφυρός τις, 
οὕτω xal σεμνὸς ἕτερος" εἶτα δεύτερον δέ σοι τὸ καλὸν 
ἐν ἁρμονίᾳ λέξεων, ἐξ ὥνπερ καὶ τὸ ἡδύ. Δϊτιον δὲ 
πρῶτον τοῦ γίνεσθαι συνθήκην χαλὴν ἢ ἡδεῖαν, ἡ TO" 25 
συλλαβῶν δύναμις, ἐξ ὧν πλέχεται τὰ ὀνόματα" οὗ γὰρ 
δὴ μία φύσις τῶν λεγομένων γραμμάτων. καὶ ἵνα τὰς 
παρὰ τοῖς γραμματικοῖς λεγομένας διαιρέσεις ἀφῶ, δια- 
φόρῳ σχήματι γλώττης xol ὀδοῦσι καὶ χείλεσιν ἐχφέρεται 
ἕχαῦτον" xol τὰ μὲν μηκίνεται τῷ πνεύματι, τὰ δὲ συ- 50 
στέλλεται, χαὶ τὰ μὲν ἐπὶ πλέον ἀνοίγει τὸ στόμα, τὰ δὲ 
ἐπ᾿ ἔλαττον" καὶ τὰ μὲν χάτω περὶ τὴν βάσιν τῆς γλῶτε 

0 τῷ 

$ Cod. τέταρτα. 
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τῆς ἐρείδει τὸν ἦχον, τὰ δὲ ἄνω, καὶ τὰ μὲν στρογγυλί- 
ζει τὴ στόμα, καὶ περιστέλλερ τὰ χείλη, καὶ τὸ ἐπὶ τού- 

τοις πνεῦμα τὴν πληγὴν περὶ τὸ ἀχροστόμιον ποιεῖται" 
τὰ δὲ ἕτερον τρόπον διασχηματίξει τὸν λέγηντα" xal ss- 

δ ριττὸν ἂν εἴη περὶ τῶν τοιούτων μαχρολογεῖν, σὲ γὰρ 
ὁπότε βούλοιο χατὰ σαντὸν ἐπὶ σχολῆς ἕχαστον τῶν στοι-- 
χείων ἐχφωνῶν ἠρέμα, γνοίης ἂν ἀχριβέστερον, οἷον τίνων 
ἀπραγμάτευτος μέν ἐστιν ἡ γλῶσσα, τὰ δὲ χείλη νέγευχεν 
ἢ ἀγᾳίγεται" ὁπόταν δὲ καὶ ἡ γλῶττα λάβῃ * τινὰ. χίνη-- 

40 σιν, πρῖ φέρεται ἢ μετοτίϑεται, xol ποδαπὸς ὁ ἐξ ἐχά- 
στον τῶν στοιχείων ἧχός ἐστι" τὰ μὲν γὰρ ἐχφωνεῖταε 
ἀπὸ χειλῶν ἄχρων, τὰ δὲ τῆς γλώττης ἄχρῳ τῷ στόματι 
προσερειδομένης κατὰ τοὺς μετεώρους ὀδόντας, ἔπειτα 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀποῤῥιπιξομένης" καί τινα μὲν λέγε-- 

(5 ται τῆς γλώττης ἀνισταμένης πρὸς τὸν οὐρανὸν ἐγγὺς 
τοῦ φάρυγγος καὶ τῆς ἀρτηρίας ὑπηχούσης τῷ πνεύματι, 
φὰ δὲ χαϑ᾽ ἕτερον τρόπον. ix δὴ τῶν γραμμάτων τοιαύ-- 
tag δυνάμεις ἐχόντων αἱ καλούμεναι γίνονται συλλαβαὶ, 
καὶ πᾶσα ἀνάγχῃ τὴν àx τῶν τοιῶνδε στοιχείων συνιστα- 

go μένην συλλαβὴν τήν τε ἰδίαν ἑκάστου σώζειν δύναμιν καὶ 
τὴν χοινὴν ἁπάντων, q γίνεται διὰ τῶν κράσεων xai περὶ 
ϑέσεως αὐτῶν, ἐξ ὧν μαλαχαί τε φωναὶ γίνονται καὶ 

σχληραὶ xol λεῖαι χαὶ τραχεῖαι, γλυχαίνουσαι τε τὴν ἀχοὴν 
xal πικραίνουσαι, στύφουσαι xoi διαχέουσαι, καὶ πᾶσαν 

85 ἄλλην κατασχευάζουσαι διάϑεσεν,. Kod τὰ àx τῶν OvÀ- 
λαβῶν κῶλα τοιουτότροπα, καὶ αἱ ἐχ τῶν χώλων περίοδοι 
τὴν αὐτὴν ἔχουσαι σύνϑεσιν. xol διαφορὰν, xoi οἵ γε δι- 
ϑυραμβοποιοὶ καὶ τοὺς τρόπους μετέβαλον, Δωρίους xai 
(ῥρυγίους xoi “υδίους ἐν τῷ αὐτῷ ἄσματι ποιοῦντες, καὶ 

80 τὰς μελῳδίας ἐξήλλαττον, ποτὲ μὲν ἐναρμονίους ποιοῦντες, 
ποτὲ δὲ χρωματικὰς, ποτὲ δὲ διατόνους, καὶ τοῖς ῥνθμοῖς 

4 Cod, λάβοι, 
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κατὰ πολλὴν ἄδειαν ἐνεξουσιάζοντες διετέλουν" xal ἡμεῖς 
δὲ οὐχ ὁμοίᾳ συνθέσει χρώμείϑα διαφόροις ταραττόμενηι 
πάϑεσι, xol δεῖ τὸν ἀχριβὴ ῥήτορα τὸ πρέπον ἑκάστῃ 
καταστάσει ψυχῆς προςαρμόττειν, xol μήτε ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
πάϑους διαφορὰν ἐν τηῖς λόγοις ποιδῖν, μήτε ix διαφόν b 
ρων τὴν αὑτὴν τάξιν καὶ συνϑήχημ ἐργαζεσϑαι, Τοιοῦτόν 

ἐστι τὸ περὶ τῆς συνϑήχης τὴς τέχνης χεφείλαιον, καὶ τοι- 
αὐτην τοῦτο δὴ τὸ μέρος ἐν tüig λόγοις ἔχει διαφορᾶν 

τε χαὶ δυναιγ, 

ΣΥΝΟΨΙΣ ΤῊΝ PHTOPIKON l4EQN. «0 

Τεχνύδριόν σοι ἐπιτομώτατον, ὥσπερ ἐκέλευσας, τῶν 
ῥητορικῶν ἰδεῶν τὴν παροῦσαν ποιοῦμαι ἐπιστολήν" καὶ 
fva ἀπὸ τῶν πρώτων ἄρξωμαι τῆς σαφηνείας, ὡς γένους 

εἰς δύο ταύτης διῃρημένης, καϑαρύτητα καὶ εὐκρίνειαν, 
ἡ καϑαρότης ἐννοίας ἔχει τὰς πᾶσι κοινὰς καὶ μηδὲν ἐχού- 16 
σας βαϑὺ, μέϑοδον τὴν ψιλὴν τοῦ πράγματος ἀφήγησιν 
μηδὲν ἔξωϑεν προρλαμβάνουσαν, λέξιν τὴν ἀπρολόγητον 
καὶ χοινὴν, σχῆμα τὸ χατ᾿ ὀρϑότητα, κῶλα μικρὰ καὶ 
κομματικὰ, συνθήκην τὴν μὴ φροντίζουσαν φωνηέντων 
συγχρούσεως, ἀνάπαυσιν ἰαμβικὴν καὶ τροχαϊχὴν καὶ ὁμοίαν 30 
χατάληξιν, Ἢ εὐκρίνδια ἐννοίας ἔχει τὰς χαταστατιχὰς 
χαὶ εἰς ἀρχὴν ἀναγούσας τὸν λόγον χαὶ τὰς διατυπούσας 
τὴν τάξιν τῶν μελλόντων λέγεσθαι καὶ τὰς συμπληρώσεις, 
μέϑοδον τὸ χατὰ φύσιν τιϑέναι τὰ ἀράγματα, σχῆμα. τὸ 

κατ᾽ αϑροισιν χαὶ τὸν μερισμὸν χαὶ τὴν ἀπαρίϑμησιν, 25 

λέξιν δὲ xa χώλα καὶ συνϑήχην καὶ ἀνάπαυσιν χαὶ ῥυθμὸν 

ὁμοίως τῇ χαϑαρύτητι. Τοῦ δὲ μεγέϑους διῃρημένου εἰς 

σεμνότητα καὶ τραχύτητα xoi σφοδρότητα καὶ, λαμπρό- 



602 MIXAHA TOY WEA440Y 

τητα xol ἀχμὴν καὶ περιβολὴν, ἡ σεμνότης ἐννοίας ἔχει 
τὰς περὶ ϑεοῦ, ὡς περὶ ϑεοῦ, δευτέρας δὲ τὰς περὶ τῶν 
ϑείων πραγμάτων, οἷον ὡρῶν καὶ τῆς τοῦ παντὸς περε- 
φαρᾶς, διχαιοσύνης, σωφροσύνης, καὶ τῶν τοιούτων" τε- 

δτάρτας δὲ ἔχει ἐννοίας τὰς περὶ μεγάλων * 
μεϑόδου καὶ τὰς κατὰ ἀπόφασιν xol χωρὶς ἐνδοιασμοῦ 

λέξιν πλατεῖαν, σχῆμα τὸ xar. ὑρϑότητα καὶ 

τατ τὰ βραχύτερα" συνθήχην τὴν συγ- 
κρούουσαν τὰ φωνήεντα τὴν δακτυλικὴν καὶ ἀναπαιστι- 

40 χὴν χαὶ σπονδειαχὴν, ἀνάπαυσιν τὴν ἱστῶσαν τὸν λόγον 

ἐν σπονδείῳ ἢ δακτύλῳ χωρὶς καταλήξεως. Ἡ δὲ τραχύ- 

τῆς ἐννοίας ἔχει τὰς χατὰ μειζόνων προσώπων, ἐπιτιμη-- 
τιχὰς ἀπὸ ἐλαττόνων" μέϑοδον τὸ ἁἀπαραχαλύπτωρ τοῦτο 

ποιεῖν, λέξιν καὶ τὴν’ τετριμμένην καὶ τὴν ἀφ᾽ ἑαντῇς 
45 σχληρὰν, σχήματα τὰ προςταχτιχὰ τὰ κατ᾽ ἐράτησιν, τὰ 

ἐλεγχτικὰ, κῶλα τὰ βραχύτερα καὶ μᾶλλον χομματικᾶ, 
συνθήκην τὴν σύγχρουσιν φωνηέντων ἔχουσαν καὶ ἄρι- 

ϑμὸν xol ἀναχόλουϑον. 'H δὲ σφοδρότης ἐννοίας ἔγει 

τὰς ἐπιτιμητικὰς καὶ ἐλεγχτικὰς κατὰ ἐλαττόνων προσώ- 
20 πων, μέϑοδον τὸ ἁπαραχάλυπτον, λέξιν τὴν πρὸς τὸ πρᾶ- 

γμα ὀνοματοποιονμένην, σχῆμα τὸ κατ ἀποστροφὴν xci 
τὸ ἀποδεικτιχὸν, χῶλα τὰ χομματιχὰ, καὶ μᾶλλον τὰ κατ᾽ 
ὄνομα λαχόντα, συνθήκην, ἀνάπαυσιν χαὶ ῥυϑμὸν οἷα 
καὶ τῆς τραχύτητος. Ἡ δὲ λαμπρότης ἐννοίας ἔχει τὰς 

95 ϑαρσεῖν ποιούσας τὸν ῥήτορα, ἢ μᾶλλον ἐν αἷς οὗτος 
ϑαῤῥεῖ, μέϑοδον τὸ μὴ ἐνδοιάζειν xol τὸ τὰ ἔνδοξα ἐν- 
δοξοτέρος λέγειν, λέξιν τὴν σεμνὴν, σχήματα τὸ κατ᾽ ἀναί- 
ρεσιν, τὸ ἀσύνδετον, τὸν πλαγιασμὸν, τὰς ἀποστάσεις καὶ 
τὴν uaxgoxoMev, τὰ δ᾽ ἄλλα ὁμοίως τῇ σεμνότητι. Τῆς 

80 δὲ ἀχμῆς ἔννοιαι μὲν καὶ μέϑοδοι, αἵπερ εἰσὶ τραχύχση- 
tog xoti σφοδρότητος, σχήματα ὅσα xal τῆς λαμπρότητος, 

4 Lacunae sunt in codice, 
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κῶλα δὲ συνθήχη xol ἀνάπαυσις καὶ ῥυθμὸς ὃ ὅμοια τῇ 
λαμπρότητι. Τῆς μέντοι περιβολης ἔνγοιαι μὲν at ἔξω- 

ϑέν τι προςλαμβάνουσαι, ἢ γένος εἴδει, ἢ ἀόριστον ὡρι- 
σμένῳ, ἢ ὅλον μέρει, καὶ τὸ μὴ ψιλὰ λέγειν τὰ πράγμα- 
τα xal τὸ ἀναστρέφειν αὐτὰ καὶ τὸ xor ἐπεμβολὴν s 

. σχῆμα" ταῦτα δὲ μεθόδου μᾶλλον ἂν εἴῃ" ἤτοι ἡ ἀνα- 
στροφὴ καὶ ἡ ἐπεμβολὴ καὶ ἡ κατὰ ποιότητα αὔξησις καὶ 
τὸ τὰς κατασχευὰς πρώτας ποιεῖν τῶν προτάσεων" λέξις 
δὲ ovx ἔστι περιβολῆς, εἰ μή τις λέγοι τὰς ἰσοδυναμού- 
σας ἑτέραις, σχήματα ἡ ἀπαρίϑμησις, τὸ ἀπαριϑμητικὸν, 40 
τὸ χατὰ προτίμησιν, TÓ καϑ᾽ ὑπόϑεσιν, ὁ μερισμὸς, ὃ 
πλαγιασμὸς, τὸ ἐπιτρέχον, ἡ ἀπόστασις, τὸ ἐξ ἀναιρέσεως 
συμπλεχτιχὸν, τὸ κατὰ συστροφὴν ἢ ἐπεμβολήν. Τῆς δὲ 
τοῦ χάλλους ἰδέας ἀτόμου οὔσης, ἔννοιαι μὲν ἢ μέϑοδοι 
οὐχ εἰσὶ, σγηματα δὲ αἱ παρισώσεις, αἱ xarà κῶλα ἐπα- 45 
γαφοραὶ, ἡ ἀντιστροφὴ, ἡ κλίμαξ, αἱ ἀναιρέσεις, οἱ κατὰ 
συζυγίαν μερισμοὶ, τὸ ὑπερβατὸν, τὰ χαινοπρεπὴῆ, τὸ πο- 
λύπτωτον" κῶλα tí μιχρότερα, συνϑήχη ἡ μὴ ἔχουσα 
σύγκρουσιν φωνηέντων. Τῆς δὲ γοργότητος ἀτόμου καὶ 
αὐτῆς οὔσης ἰδέας. ἔννοια μὲν οὐχ ἔστιν, μέϑοδος δὲ τὸ 20 
ταῖς ἀντιϑέσεσι χρῆσϑαι ταχείαϊς" σχήματα ἡ ἐξ ὑπο- 
στροφῆς ἐπ eu βολὴ , τὸ ἐπιτρέχον, τὸ ἀσύνδετον, τὸ κατ᾽ 
ὄνομα χομματιχὸν, αἱ δι ἐλαχίστου ἐξαλλαγαὶ, αἱ τρα- 

χεῖαι συμπλοχαί" συνθήκη ἡ μὴ ἔχουσα σύγκρουσιν, avd- 
παυσις ἡ εἰς τροχαϊχὸν καταλήγουσα καὶ μὴ βεβηκυῖα. 25 
Tov δὲ ἀληϑινοῦ λόγου ἀτύμου καὶ τούτου ὄντος, EVVOLOL 
αἱ ἀφελεῖς χαὶ ἐπιεικεῖς, μέϑοδος ὁ ,σχετλιασμὸς χαὶ τὰ 

λοιπὰ πάϑη καὶ τὸ μὴ προλέγειν, ὅτι τούτοις γρήσεται, 

καὶ τὸ μὴ σώξειν τὰς ἀχολουϑίας ἐν τοῖς πάϑεσι" λέξις 
7 τραχεῖα, σχήματα ἐν ταῖς ἐλεεινολογίαις καὶ ταῖς ἐπε- 30 
φοραῖς τὰ σφοδρὰ xal αἱ ἀπαστροφαὶ καὶ αἱ ἐπικρίσεις" 
συνϑήχη δὲ χαὶ ἀνάπαυσις καὶ ῥνϑμὸς ὃ ὅμοια τῇ σφο- 

δρότητι" ἐν δὲ ταῖς ἐλεεινολογίαις ἔστω ταῦτα ἀφελῆ. 
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Τῆς δὲ βαρύτητος; ἢ τις αὐτὴ μὲν καϑ' ἑαυτὴν οὐ ϑεω- 
θεῖται, συνίσταται δὲ ἐξ ἀφελείας xol ἐπιεικείας xai τινο; 
τῶν ἄλλων ἡϑιχῶν, ἔννοιαι μὲν αἱ ὀνειδιστικαὶ, μέϑοδος, 
αἱ εἰρωνεῖαι, σχῆμα τὸ ἐνδριάξειν περὶ τῶν ὁμολογουμέ-. 

δνων" τὰ δὲ λοιπὰ ἕξ μέρη οὐχ ἔχει ἡ βαρύτης, ἁρμόζει 
δὲ αὑτῇ τὰ mO4xe. — Tg δὲ ἀφελείας μιᾶς οὔσης τῶν 

ἠϑιχῶν ἰδεῶν ἔννοιαι αἱ τῶν ἀπλάστων ἠϑῶν καὶ ἀπὸ 
τῶν ἀλόγων ζώων καὶ φυτῶν" μέϑοδοι αἱ τῆς χαϑαρύ- 
τητος Χαὶ τὰ πλεονάζειν τοῖς κατὰ μέρος" λέξεις ἰδιαζου- 

40 σαι, οἷον τὸ ἀδελφίζειν" σχήματα xol xGÀa, οἷα τῆς xa- 

ϑαρότητορ᾽ συνθϑήκῃ ἡ ἀφελεστέρα xol λελυμένῃ, ἀνα- 

παυσις ἡ βεβηκχυῖα. Τῆς δὲ γλυχύτητος, ἥτις ἐχ τῆς ἀφε- 
λείας διβρηται, ἔνποιαι αἱ μυϑιχαὶ, αἱ μύϑων ἐγγὺς, τὰ 

ἠδύνοντα τὰς αἰσϑήσεις ἡμῶν, τὸ τοῖς ἀπροαιρέτοις στρο- 
45 αἰρεσιν ἐπιτιϑέναι" μέϑοδοι αἱ τῆς χαϑαρότητος, λέξις 

ἡ ἀφελὴς καὶ μᾶλλον 7 ποιητιχὴ, σχήματα τὰ τῆς κα- 

ϑαρότητος, συνϑήχη 1] ἀσύγκρουστος, ἀνάπαυσις ἢ τῆς 

σεμνότητος, ἢ βεβηκυῖα, xoi ὁ ῥυϑμὸς, οἷος. ὁ ἀφ ελη)ς. 

Τῆς δὲ δριμύτητος, ἥτις χαὶ αὑτὴ ἐκ τῆς ἀφελείας διη- 

30 θῆται, ἔννοιαι αἱ ἐξ ἐπιβυλὴς βαϑεῖαι, χαὶ ὅταν κυρίως 

ἔννοιαν σημαίνῃ λέξις ot χυρίως ἐχείνης οὖσα, καὶ TO 

xc" ὁμοιότητα λέξεως, καὶ τὸ ἐχ παρονομασίας xal ὅταν 

τροπικῇ χϑησάμενοι λέξεε ἑτέραν τροπιχωτέραν ἐπενέγκω- 

μὲν. Τῆς δὲ ἐπιεικείας ix τοῦ rovg καὶ ταύτης διῃρη- 
25 μένης, ἔννοια μὲν, ὅταν ἑχόντα τις ἑαυτὸν μειονεχτοῦντα 

δεικνύῃ, x«l τὸ διδόναι πλέον τι τῷ aeu μέϑοδος τὸ 

κατὰ τοῦ ἐχϑροῦ μὴ λέγειν σφοδρῶς, τὰ δὲ λοιπὰ΄ ὡς ἐν 

καϑαρότητι χαὶ ἀφελείᾳ. Τῆς δὲ δεινότητος ἀτόμου καὶ 

ταύτης οὔσης ἰδέας, ἔνγοιαι αἱ παράδαξοι καὶ βαϑεῖαε xoi 

50 βίαιοι καὶ ἔτι αἱ τὸ μέγεϑος ποιοῦσας πᾶσαι" μέϑοδος ἡ " 

ἐοιχυῖα ταῖς τοιαύταις ἐννοίαιρ xol πᾶσα ἡ ποιοῦσα τὸ 

μέγεθος" ἐν δὲ τῷ ὕντι μὲν, μὴ δοχοῖντι δὲ δεινῷ λόγῳ 

ἁρμόττουσιν αἱ ἀφελεῖς xal ione λέξις ἡ ἀξιωματιεκὴ 



JIIPO4METOMENA ΤΗΣ PHTOPIKHZX 005 

καὶ rero ματιχη" ? dy δὲ τῷ μὴ δοχοῦντι ἡ ἀφελὴς καὶ 
ἡϑιχή" ἡ γὰρ δοκοῦσα καὶ μὴ οὖσα τὸ πλεῖστον ἔχει xa- 
τὰ λέξιν" σχήματα δὲ καὶ χῶλα καὶ συνθήκη καὶ ava- 
παυσις καὶ ῥυϑμὸς, ὅσα καὶ τοῦ μεχέϑους. 

ITPOAETOMEN A ε 

ΤΗΣ PHTOPIKH7mÓ. 

'O Πλάτων, og φαίνεται, διαβάλλει τὴν ῥητοριχήν" 

ὡρίσατο γὰρ τὴν ῥητορικὴν πολιτιχοῦ “μορίου εἶναι et» 
δωλον, ἢ πολιτιχοῦ, δηλονότι τῆς ἐν πολιτείᾳ σοφίας, 

καὶ μορίου τοῦ δικαστιχοῦ" τὴν γὰρ πολιτικὴν σοφίαν 10 
περί τε τὴν ψυχὴν εἶναί φησι, καὶ μέρη αὐτῆς τήν τε 
γνομοϑετικὴν καὶ δικαστικήν. ᾿Ὡσπὲρ yàp περὶ τὸ σῶμα 
ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ γυμναστικὴ ϑεωρεῖται διὰ τὴν ὑγείαν 
πώντως αὑτοῦ, ἡ μὲν yap? γυμναστικὴ τὴν ἕξιν φυ- 

λάττει τοῦ σώματος, ἡ δὲ ἰατρικὴ τὴν ἀποῦσαν ὑγείαν 15 

ἀνακαλεῖται, οὕτω καὶ ἐπὶ τὴς ψυχῆς 7 νομοϑετικὴ καὶ 
7) δικαστικὴ, ἡ μὲν δὴ νομοϑετικὴ τὴν ἐνοῦσαν τῇ ψυ- 

yn ὑγείαν φυλάττουσα ἐκ τοῦ τὰ καλὰ χαὶ δίκαια τηρεῖν 

διορίζεσθαι, ἡ δὲ δικαστιχὴ τὴν ἀποῦσαν ἀναχαλουμένη" 

εἰ γάρ τις παρεκτραπεὶς τοῦ δέοντος πλημμελῆσει, ἢ Ót- 20 
χαστιχὴ εὐθέως διὰ σωφρονισμῶν καὶ χολάσεων περι. 

2 Sic coder. 

' 1 Continentur haec Prolegg. in codd. Parr. MMCMLXXVIII, 

(Par. 1.) et MMCMLXXX. (Par. 2. Compilata sunt majore ex 

parte ex Doxopatri in Aphthonii Progymnasmata commentario, | 

2 Gorg. c. 18. p. 465. d. δ γὰρ Par. 1. om. 
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ποιεῖται τὴν διαφϑαρεῖσαν ὑγείαν. Τεσσάρων τούτων 
οὐσῶν, νομοϑετικῆς, δικαστικῆς, γυμναστικῆς χαὶ lato 
κῆς, καὶ τῶν μὲν περὶ τὸ σῶμα οὐσῶν, τῶν δὲ περὶ τὴν 

ψυχήν, ἡ κολακευτιχὴ στοχαζομένη τετραχῇῆ ἑαυτὴν δια- 
δ νείμασα καὶ ἑχάστην αὐτῶν 4 ὑποδῦσα, ἄλλας τέσσαρα: 
ἀφ᾽ “ἑαυτῶν ἀπεργάξεταε, xal προςποιεῖται ἑχάϑτην εἶναι 

τοιαύτην, οἵαν ὑπέδυ, xal τοῦ μὲν βελτίστου οὐ φροντί- 
ζει, τῷ δὲ ἡδίστῳ ϑηρεύει τὴν ἄνοιαν 5 καὶ ἐξαπατᾷ" 

ὑπὸ μὲν; -τὴν ἰατρικὴν 7 ὀψοποιητικὴ ὑποδέδυχε, καὶ 

40 προςποιεῖται τὰ βέλτιστα σιτία τῷ σώματι εἰδέναι" χο- 

λακείαν μὲν οὖν αὐτὴν χαλεῖσϑαι χρεὼν καὶ αἰσχρὸν 
πρᾶγμα, τέχνην δὲ αὐτὴν οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἐμπειρίαν, ὅτι 
οὐχ ἔχει λόγον οὐδένα, ὃν προφέρει, οὐδὲ αἰτίαν' τέχνη 
δὲ oV χληϑήσεται, ὃ ἂν ἢ ἄλογον πρᾶγμα. Ὑπὸ μὲν 

45 οὖν τὴν ἰατρικὴν ἡ ὀψοποιητικὴ, ὑπὸ δὲ τὴν γυμναστι- 
χὴν 7 χομμωτικὴ ὑποδῦσα, ἡ ἀπατηλὴ xal χαχοῦργος, 
ἡ ἀγεννὴς καὶ ἀνελεύϑερος σχήμασι καὶ χρώμασε καὶ 

λειότητι καὶ ἐσθῆσί 7 σὲ ἀπατᾷ, ὥστε ποιεῖν ἀλλότριον 
«κάλλος, δρελαομένη ἐντεῦϑεν τοῦ οἰκείου τῇ γυμναστιχῇ 

40 ἀμελεῖν.. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τούτων, οὕτω καὶ ἐπὶ τῆς ψυχῆς 

ὑποβάλλει ἡ χολαχεία τῇ νομοϑετικὴ τὴν σοφιστικὴν, 

καὶ τῇ δικαστικῇ τὴν ῥητορικὴν" ὥσπερ γὰρ ἡ νομοϑε- 

τιχὴ διὰ τῶν νόμων τὰ χαλὰ xol δίχαια διορίζεται, οὕ- 
τω καὶ ἡ σοφιστικὴ διὰ μύϑων αὐτὰ ποιεῖν ὑποχρίνε:. 

35 ται, καὶ δῆλον ἐφ᾽ οὗ τὰ τοῦ ᾿Ηραχλέους μυϑοπλαστοῦν- 
ται" xol τῶν γυναικῶν τῆς μὲν ὡραίας καὶ ἀνϑηρᾶς, 
τῆς δὲ ῥυπώσης καὶ αὐχμηρᾶς, τῆς ἀρετῆς δηλαδὴ καὶ. 
τῆς χαχίας᾽ καὶ ὥσπερ ἡ διχαστικὴ διεχδιχεῖ τοὺς νό- 
μοὺς xal τοὺς ἁμαρτάνοντας τιμωρεῖται ἢ ἀδικοῦντας, 

50 τοὺς δὲ κατορϑοῦντας ἢ ἀδιχουμένους γερῶν ἀξιοῖ καὶ 

4 Cod. αὐτὴν, scripsi αὐτῶν. Plat. p. 464. c. ὑποδῦσα ὑπὸ 
. ἕκαστον τῶν μορίων. b Codd. ἔνγμοιαν, recepi. ἄνοιαν ex Plat. 

6 avri» Par. 1. om, 7 Par. 1. αἰσϑῆσιν ἀπατᾷ. Par. 2. ἐσθησί 
gs «7n, 
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βοηϑείας, οὕτω καὶ ἡ ῥητορικὴ ὑποχριμομένη κατηγορεῖ. 
καὶ ἀπολογεῖται, ἢ ἀξιοῖ xoi ἀντιλέγει. διὰ ταῦτα ταί- 
νυν πᾶντα τὴν ῥητοριχὴν ὁ ἤἥλάτων ὡρίσατο πολιτιχοῖ 
εἰναε μορίου εἴδωλον. ΄ 

Πολιτικὴ σοφία ἐστὶν ἐπιστήμη τοῦ πράττειν τά T8 5 
κοινὰ καὶ τὰ ἴδια ἐπ᾽ ἐξουσίας ἐννόμον" εἰ yaQ τις ἔν- 
vouov ἐξουσίαν οὐχ ἔχοι, οὐ χέχρηται δὲ τοῖς νόμοις, 
τύραννος γίνεται, καλῶς τῶν φιλοσόφων λεγόντων, ὡς, 

& μὴ φιλόσοφοι βασιλεύσουσιν ἢ βασιλεῖς φιλοσοφησου- 
σιν, οὐχ ἕξει χαλῶς τὰ πράγματα. Τινὲς οὖν φασιν, 10 

ὅτι ἐκ ταύτης τῆς αἰτίας ὠρμήϑη εἰς τὴν τῆς δητορι- 

1g κατηγορίαν, ἐχ τοῦ ὁρᾷν τὴν αὐτοῦ διατριβὴν ἀπο- 

χενουμένην τῷ τότε, τὴν δὲ τῶν ῥητορικῶν αὐξανομένην" 

ἄλλοι δὲ, ὅτι 8 τὸν ἥττονα λόγον χανταῦϑα γυμνάζων 
πεποίηχεν, 0 δὴ χαὶ τοῦτο ῥητορικῆς ἔργον, ἐστίν. 18 

Ὅτι δὲ καὶ μάτην ἐχφαυλίξει τὴν ῥητορικὴν x«l συ- 

χοφαντεῖ, ἐλέγχεται ἐκ τοῦ ξαύτην ἀσπάζεσϑαι, ? καὶ 

ταῖς ταύτης χρῆσϑαι μεϑόδοις πρὸς πᾶσαν Dytóov αὐτῆς 
τὴν ἐπιστήμην, xol φιλοτιμεῖσθαι ταύτῃ μᾶλλον ἢ τοῖς 
λοιποῖς" ἄλλως τε δὲ καὶ εἰ δώσομεν τὸ ἀληϑὲς τῷ περὶ 20 
τῆς ῥητορικῆς Πλατωνικῷ ὁρισμῷ, ἀλλ᾽ ov περὶ τῆς καϑ' 

ἡμᾶς ἕξει τὸ ἰσχυρόν. "loríov γὰρ, ὡς τρεῖς εἰσι ῥητο- 
ρικαὶ, μία καὶ πρωτίστη ἡ πάντη ἀληϑὴς, δευτέρα ἡ 
ταύτης ἐναντία, xal τρίτη y μέση τούτων, μετέχουσα 
ψεύδους καὶ ἀληϑείας, ἥτις ἐστὶν αὕτη, ἣν μεταχειριξό- 25 
μεϑα" ἔστι γὰρ καὶ ψεῦδος ἀγαϑὸν, καὶ χωρὶς ψεύδους 
ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πόλεν οὐχ ἔστιν ξὑρεῖν χαλῶς 19 εὺ- 

- ψφομουμένην. "Hy μέντοι ἐχεῖνος ὁρίξεται, πάντη ψευδὴς 
καὶ ἀπατηλὴ καὶ ὑποχρινομένη τὸ ἀληθὲς, οὐ μὴν xoi 
πρεσβεύουσα. ᾿Ιστέον, ὡς ἡ πολιτικὴ φιλοσοφία διαφές 50 
Qe τῆς ῥητορικῆς κατὰ τὸ τὴν μὲν καϑολιχὰς ἔχειν καὶ 

8 ὅτι τῶν ἥττω λόγων κἀνταῦϑα γυμνάζειν n. Ῥατ. 1, 9 
Par. 1. ἀσπάζεται. uterque ταύτης, scr. ταύτην. et paullo post τῆς 
ταύτης. 10 Par.2. καλῶς εὑρεῖν εὐνοουμέγην. 
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τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη" vor γὰρ, φησὶ, τὴν καλῶς οἷ- 
χουμένην πόλιν ταξιάρχους ἔχειν, ὑπάῤχους, στρατηγοὺς, 
γαυπηγοὺς καὶ ὅσα τοιαῦτα" τὴν δὲ ῥητορικὴν χαϑολι- 

xag μὲν τὰς ἀρχάς, μερικὰ δὲ τὰ τέλη" φησὶ γὰρ, στρα" 
s τηγῶν δεῖσθαι τὴν πόλιν, εἶτα τὸ γενιχὸν ἀφεὶς διορίξεε 

Πάζητα χαὶ Ναυσιχλέα καί τινας τοιούτους. 

Eig τὸ ἀρχῆϑεν καὶ φύσιν εἶναι τὴν δητοριχὴν ἔν 
τε τοῖς ϑείοις καὶ ἀνθρωπίνοις. Πᾶν πρᾶγμα ἢ φύσις 
ἐστὶν, ἢ φῦσις xol τέχνῃ" τέχνη δὲ μόνον οὐδέποτε" οἷον 

40 ἡ πέτρα ἡ μὴ λατομηϑεῖσα φύσις ἐστὶ, λατομηϑεῖσα δὲ 
χαὶ καλλωπισϑεῖσα πρὸς τόδε τι εἶδος καὶ φύσις xal 

τέχνη ἔστιν. 
Ὅρος ἐπιστήμης" ἐπιστήμη ἐστὶ γνῶσις ἄπταιστος, 

ἐμπειρία δὲ ἔστι τριβὴ ἄλογος àx παρατηρήσεως γενομέ-- 
46 vn. Τινὲς μὲν οὖν ἐπιστήμην τὴν δητοριχὴν εἶναι εἶπον, 

τινὲς δὲ ἐμπειρίαν, τινὲς δὲ τέγνην" οἱ καὶ νιχῶσιν. o£ 

μὲν γὰρ λέγουσιν, ὡς ἴδιον τῆς ἐπιστήμης τὸ πορὶ τῶν 
ὄντων ὡς ὄντων διαλέγεσθαι, οἷον ἡλίου ὑπὲρ γῆν ὄντος 
ἡμέρα ἐστίν" ἀλλὰ χαὶ ἡ ῥητοριχὴ τοῦτο ποιεῖ. ἐδοὺ γὰρ 

20 Φιλίππου πολεμοῦντος Ολυνϑίοις, ὡς περὶ ὄντων διελέγετο ὃ 
Δημοσϑένης" πρὸς τούτοις ἴδιον τῆς ἐπιστήμης τὸ τῶν 
καϑόλου φροντίζειν xal τῆς ῥητορικῆς τοῦτο" χαϑότι γὰρ 
στοχασμὸν καὶ ὅρον διδάσκει ἡμᾶς καὶ καϑολικοὺς τρό-- 

πους προοιμίων καὶ γενικὰς ἰδέας" πρὸς οὕς φασιν, ὡς 
45 εἰ xal ἀμφότερα περὶ τῶν ὄντων ὡς ὕντων λαμβανου-" 

σιν, ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἐπιστήμη, τὰ αὑτὰ περὶ τῶν αὐτῶν 
λέγει, χαὶ οὐ πταίει" ἡ δὲ ῥητοριχὴ οὗ μόνον τὰ αὐτὰ περὲ 
τῶν 15 αὐτῶν ov λέγει ἀεὶ" ποτὲ δὲ οἱ ῥήτορες ἐν τῇ av« 
τῇ ὑποϑέσει μελετῶσι τὸν χατήγορον, ποτὲ δὲ τὸν φεύ- 

30 yovra* καὶ μέμψιν ἡγοῦνται τὸ λέγειν ἐνθύμημα ὑφ᾽ 
ἑτέρου ῥηϑὲν, ἢ τῷ αὐτῷ δὶς γρῆσϑαι. ᾿Αλλὰ ἔστὶν 
ὅτε χαὶ σιράλλεται xol ἀποτυγχάνει τοῦ οἰκείου σχο- 

| ποῦ, 

11 τῶν Par. 2. om. 
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ποῦ, τοῦ πεῖσαι, εἰ xol αὕτη περὶ χαϑολιχοῦ στο- 

χασμοῦ διαλαῤιβᾶνει, ἀλλά γε τέχνη οὖσα τὰ ἀποτελέσ- 
ματα μερικὰ ἔχει" ὁ γὰρ περὶ στοχασμοῦ λόχος πάντη 
καϑολιχὸς, ὁ δὲ xot Aioxivov ἢ κατὰ Τιμάρχου psu 
xol ὡς ἀποτελέσματα. Οἱ μὲν οὖν ἐπιστήμην, ὡς εἴρη- δ 

ται, λέγοντες, τούτοις χαὶ ἀντιλέγονται" οἱ δὲ ἐμπειρίαν 

φαάσχοντες λέγουσιν, ὡς ἴδιον τῆς ἐμπειρίας ἡ τῆς αἰτίας 

ἀπορία, καὶ τῆς ῥητορικῆς τοῦτο". οὐ γὰρ δύναται 0 ῥή- 

τωρ εἰπεῖν φυσιχὸν λόγον. Πόϑεν oi δικασταὶ χαίρουσι 

τοῖς προοιμίοις ἢ eig Ti; Καί φαμεν, ὅτε τὸ περὶ 10 

φύσεων τῶν πραγμάτων διασχοπεῖν τοῦ φυσικοῦ. ἂν 

εἴη ἴδιον, οὗ μὴν τοῦ παντός" αὐτίκα γοῦν ὃ γραμμα- 
τικὸς, ὅτι μὲν διὰ τῶνδε γραπτέον, γινώσχει, πότερον 
δὲ δεῖ οὕτῳ σχηματίσαι τὸν λόγον y μὴ, οὐχ οἶδε" Qu- 
τορικοῦ γὰρ τοῦτο. οὐ παρὰ τοῦτο οὖν ἡ πραγματικὴ 15 
ἐμπειρία λεχϑήσεται, τέχνη γάρ ἐστιν" οὕτω xol ὁ ῥή- 

τωρ, ὅτι μὲν συμφέρει αὐτῷ προοιμιάξεσϑαι, ἀπὸ τῆς 
ῥητορικῆς οἶδε" τίνος δὲ χάριν οἱ ἀχροαταὶ τοῖς προοι- 
μίοις χαίρουσιν, οὐκ αὐτῆς, ἀλλὰ τοῦ φυσιχοῦ εἴῃ ἂν 

εἰπεῖν. «ἀείπεται τοίνυν τέχνην εἶναι ix τοῦ τὸν δρισμὸν 20 
τῆς τέχνης αὐτῇ προσαρμόζειν, 

Ζώῳ "" τινὶ ἔοικεν ἡ ῥητορικὴ, καὶ αἷ μὲν στάσεις 

ἐοίκασι μείζοσι μέρεσι, κεφαλῇ, ὥμοις, κοιλίᾳ, μηροῖς 
xol ποσίν" αἱ δὲ εὑρέσεις ἐλάττοσιν, ὀφθαλμοῖς, ῥισὶν, 
ὠτίοις, χείλεσι, γλώττῃ καὶ τοῖς τοιούτοις" αἱ δὲ ἰδέαι 35 

τοῖς λεπτοτάτοις, βλεφάροις, κόραις, κανϑοῖς" ἢ ἐπει- 
δὴ αἱ στάσεις εἰσὶ τὰ νοήματα, αἱ δὲ εὑρέσεις πλατυσμὸς 
καὶ ἔμφασις τῶν μοημάτων, αἱ δὲ ἰδέαι εἰδοποιοί τιμὲς 

καὶ οἷον μορφώτριαι, ἢ ψυχὴ αἱ στάσις ἐοίκασι, σαμα- 
τι αἱ εὑρέσεις, “μορφαΐς' καὶ χρόαις ei ἰδέαι-. . 80 

Τί ἐστι ῥήτωρ; 55} ἀνὴρ πολιτικῶν πραγμάτων ἐπε- 

12 Contr. Max. Plan. Prolegom. Vol. v. p. 228. Plat. Phaedr. 
p. 264. c. 13 Vide Prolegomena in Aphthonii Progymn. edita 
ab Aldo in Vol. II. p» 1. 

RA hetor. V. 39 
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στήμων, καὶ ἐφ᾽ ἑκάτερα ἐξ ἐνδόξων χατασχεναστής " &p- 
γα δὲ αὐτοῦ τὸ νοῆσαι, τὸ εὑρεῖν, τὸ διαϑέσϑαι τὰ εὑ- 
ρημένα, καὶ τὸ ὑποχρίνασϑαι"' νοήσει μὲν γὰρ, εἰ ῥητο- 
ixóv τὸ πρόβλημα ἢ μή, καὶ εἰ συνίσταται ἢ οὐ, καὶ 

ὑπὸ ποῖον εἰδος καὶ ποίαν στασιν ἀνάγεται, καὶ ευρήσει 
$ τὰ εἰς τὰ κεφάλαια ἐπιχειρήματα, καὶ τοὺς ἐμπίπτοντας 
τούτοις τόπους" διαϑήσει τὴν τάξιν καὶ τὴν οἰχονομίαν 
τῶν κεφαλαίων καὶ τῶν ἐπιχειρημάτων, ὑποχριϑήσεται 
καὶ τῷ σχήματι καὶ τῇ φωνὴ ἤϑη πατρὸς, υἱοῦ, ῥήτο- 
pog, στρατηγοῦ, καὶ τοῖς λεγομένοις συσχηματισϑησεται. 

10 Ρητοριχή ἐστι τέχνη περὶ λόγου δύναμιν ἐν πράγμα- 
τι πολιτιχῷ, τέλος ἔχουσα τὸ πιϑανῶς εἰπεῖν κατα τὸ 
ἐνδεχόμενον. Οὗτος ἡ ὅρος ovy ἡμαρτημένος χατά τι 
ἐπιχέχριται ὡς τέλειος. 
. Πᾶσα τέχνη καὶ ἐπιστήμη τρισὶ τούτοις χατορϑοῦ- 

45 ται, φύσει δεξιᾷ, μαϑήσει ἀχριβεῖ, ἀσκήσει ἐπιπόνῳ" ὃ 
γοῦν ἐν ᾿4ϑήναις Φρύνιχος σοφιστης, μαϑητῶν μὲν τρεα- 
κοσίων ἡγούμενος, τὰς δὲ περὶ τῶν στάσεων μεϑόδους 
φλυαρίας ἀποφαινόμενος, καὶ τοὺς νέους ἀπείργων σὺν 
τέχνῃ τινὶ μελετῶν τοὺς ῥητοριχοὺς λόγους, λέγειν δὲ 

40 μόνον ἀνέδην ** τοὺς αὑτοσχεδίους τῶν λόγων, αὑτοὺς ἐκ-- 
διδάσκων xol συνεχῶς τινος τὴν ἐκ τριόδου ταύτην παρ-- 
οἰμίαν τοῖς δυστυχέσιν ὁμιληταῖς ἐμβοῶν" ὡς τὸ λαλεῖν 
ἐχ τοῦ λαλεῖν πολὺν τὸν γέλωτα ὥφλησεν" ἀπέφηνεν γὰρ 
ἑαυτὸν τοῦ μηδενὸς ἄξιον, dys μηδεμίαν τοῦ λέγειν τοῖς 

45 νέοις ἐνειργάξετο ἐπιστήμην" ἐπειδὴ δὲ ἤλάτων Φησὶ, 15 
jjrogog ἔργον τὸ τἀληϑὴ λέγειν, δικαστῶν δὲ σωφρόνων 
τὸ τὰ δίκαια χρίνειν, xol'9 ὅτι εἴ go& ὑπάρχει φύσεε 
ῥητορικῷ &vot, ἔσῃ ῥητωρ ἐλλόγιμος, προρλαβὼν ἐπι- 
στήμην τε καὶ μελέτην, ὅτου δ᾽ ἂν τούτων ἐλλίπῃς, ταύ- 

50 τῃ ἀτελὴς ἔσῃ. Ὅτι γοῦν. ταῦτα οὕτως ἔγχει, πῶς ij τε 
τῶν ἀληθῶν καὶ δικαίων γνῶσιρ, ἔτι τε ἐπιστήμη τε 
xol μελέτη γενήσεται τῶν ἄλλων, ἀνδρὶ τὸ λαλεῖν ἐκ 
τοῦ λαλεῖν ἐπιτηδεύοντι; 17 

14 Codd, ἀναΐδην, acr. ἀνέδην ex T. IV. p. 59, ποῖ,» ubi Syrianus 
eadem ex Euagora philosopho affert. De forma ἀναίδην vide 
-Buttra. et Stallb. ad Plat. Gorg. p. 494. e. 15 Apolog. p. 18. a. 

, 46 Phaedr. p. 269. d, 47 Par.3. addit: χυώσεως 0gyaxa 0xso * 
^' Mig εὑμαϑείας τρία. Πῶς ἐπιγνωσόμεθα τὰς στάσεις; quae aliis 

locís' attulimus, ) ' 
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Nota. Ubi absunt numeri latini, T. IV, intelligendus. 
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veteres 273. 844. 
Apud Aegyptios ars medica re- 
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Aeoles V, 534. 
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50. 507. — mti παραπρες- 

βείας 317.614.615. V, 28. 380. 

399.585. ἀπολογίαν παραπρε- 

σβείας γεγραφὼς 442. 444. 447. 
-- κατὰ Τιμάρχον 50.162.176. 

822. 281. 291. 292. 329. 771. 
777. V, 10. 20. 69. 82. 191. 
234.268. 347. 356. 368. 390.462. 

537-609. — 4ηλιαχὸς V,482., 
δὲ καὶ νοϑεύεται. 

Aetoli rapacos 344. 

λῷ ἀπολυσάμενος τὴν διαβολὴν 
250. - 

Alcibiades 74. 167. 233. 343. 

348. 384- 401. 435. 450. 587. 

60I. 608. 616. 617. 628. 690. 

V, Io. 387. 

ÀÁlemaeonidae 343. V, 1o. 

Alomanis fragm. V, 510. 
Alexander, rex, ἔγραψεν us- 

τὰ τὴν Ζαρείου νίκην, ὡς εὕροι 
ἐν τοῖς λογισμοῖς “αρείον πεν- 

τήκοντα τάλαντα εἰληφότα An- 
μοσϑένην 91.316. V, 41.5 ὄναρ. 

εἶδεν, ὀνείρῳ μὴ πιστεύειν 148. 
155. 160. V, 65$. - 

Alexander, τέχνην ῥητορικὴν 
scripsit 35. 403. 

Ammonius ὃ “αμπρεὺς ἐν τῷ 
περὸ βωμῶν V, 534. . 

Ánacreon V, 526. 

Andocides r5. 
Androtion, Isoeratis disci- 

pulus, τεχνίτης τοῦ λέγει» V ,513, 

Antiochus sophista, Cilix 3o, 

31. 32. . 

Antipatro rhetores XCVIII 
Athenis traditi V, 8. 

Agis, Lacedaemonius, ἔργῳ xo- | Antiphon: Bhamnusius 15. 

N 
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V, 599.; Thucydidis pragce- Aristophanes .comicus 186. 

ptor V, 7. V, 573.3 ejusequites 234. 235. 

᾿ἀφροδίτης ἀπάρχου templum | 588.; Εἰρήνη V,483 ; Νεφέλαι V, 

a Themistocle dedicatum V, 484.5 Πλοῦτος V, 529.5 ᾿ἄχαρ- 

.533. yt; V, 575. 

Apsines 35. 59. 302. V, 465. Aristophon et Cephalus &p- 

517.5 ἐν τῇ περὶ τῶν μερῶν φισβητοῦντες καλοῦ βίου 567. 

τοῦ λόγον τέχνῃ 7132. | e V. 538. 

Aquila, rhetor 130. 146. 14$- | Aristoteles 24. 36. 6o. 297. 

179. 181. 187. 294. 295. 298- | — 410.424.474.722. V.399-408.; 
Archidamus 241- 247. 349- | Definitio rhetoricae V,15.213- 

T 436. 663. 680. 695. 696. |... ejus dictum, αἰσχρὸν aie 

V, 53: wk», ᾿Ισοκράτη δ᾽ ἐὰν λέγειν 
Archilochus V, 441. 526. 293. discipuli ἐξωτερικοὺ et 

Archytae, Pythagorei, decem ; V: 
. ἀκροαματικοὶ ib. 

praedicamenta 297. . 

Areopagi judicium V, 533: Áristoxenus V 454. 
oq ΝΙΝ .| Aspasia 1595 Juno dicta ab 

prooemia interdixit V, 365.5 Ari . ᾿ 

et miserationem V,552. ristop hane 1865 μαινὰς Me- 

Aristarchus 88.324.459. 464. garensis, Periclis conjux v 

Aristides, justus 142. 157- 325.3 epitaphius sermo ejus 
159.420.; Plato concedit, eum nomine apud Platonem Me- 

oratorem justum fuisse 56. nexeno, 490. 

Aristides, rhetor 49. V, 546 Aspasius, rhetor V5 517. 

— orationes duae de cae-l Athanasius, rhetor 359. V, 

'dendo Critia tyranno 173. — | 353. 

Περικλῆς 728.7315 Καλλίξενος | Athenienses archontas er 

737. — Leuctricae orr. 764. Eupatridis creant 79.; postea 

vero ex opificibus 71. not.; 266, V, 187. — Panathenai- 

cus V, 468. — de oratione μακρολογίᾳ gaudent 78. »te- 

civili vs 563. τεροποιοὶ 332.) leges eorum 

Aristogiton 39. 905 87C0-|  Bermittunt nuptui collocare 
pbanta V, 2144 Aeschinem et uxores 247. V, 1o1.; lex, eum, 

Demosthenem arguit φιλισπ- qui puellam corruperit, mil, 

le drachmas solvere V, 269.; πισμοῦ ct μηδισμοῦ 472.5 Àe- 

&chinem et Timarchum accu- |  prytaniae V, 509.; Thesmo- 

theae ὑπὲρ ἱερῶν εὐϑύνοντες 

| guvvoqóvoc 111.} Hippiam in-| 273.) Eleos apud Amphiotyo 

nes injuriarum accüsant 546. terfecit 565, 
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580.5 "Arrixó» ὑπερϑετικοῖς &»- 

τὸ συγκριτικῶν κεχρῆσθαι 59.; 

»ἀττικισταὶ παντελῶς ἀποτρέ- 

πουσι τοῦ ὄνοματοποιεῖν, καὶ 

μόνοις προςτάττουσι χρῆσϑαι 

τοῖς τετραμμένοις ὀδνόμασυΐ ,498- 

Autocles V, 467: 

B. 

Bacchylides V, 493. 

Basiliscus, rhetor 747. 

Basilius, rhetor V, 498. 

C. 

Caecilius, rhetor 59. 

Callimachus, mortuus stans, 

710. 
Callixenus 424. 737. 

Cecrops πρῶτον συκήγαγεν ἄν- 

ὅρα καὶ γυναῖκα, ὃς καὶ διὰ 

τοῦτο διφυὴς ἐκλήϑη 73. 

Cephalus, vide supra Ari. 

stophon. 

Cbhabria s 765. 

Chelidoneae promont, V, 

388 
Ciceró, orator V, 8. 

Cimonis rhetorica politicae 

similis V, 214. 

Cleon, 233. 234. 471-587. 661. 

617. 626. 675. 698. V, 80. 

Clisthenes, legislator 726. 

Κομῳδεῖν ὀνομαστὶ 839 sqq. 

Comoedia ῥητορικὴ ἔμμετρος 
V, 4214 κωμικῶν τις V, 485. 

Corax,' rhetoricae inventor 

11. 13. V, 215.55 0 τεχνογρά-- 

qog 575. V. 6.; τὸ κατὰ Ko- 

goxa xol Τισίαν 159. 

Rhetor, V. 
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Cornutus 298. 843. V, 593. 

Cratetis Cynici de Phrynes$ 
statua judicium 119. 

Critias 172. 173. 801. V, 22. 

484.5 Antiphonte non dete- 
rior V, 561. ' 

Critici V, 513. 

Crocodilites 
154. 170- 

Cylon, Theagenis Megaren- 

sium tyranni gener 272, — 

Κυλώνειον ἅγος V, 387. 

Cynaegiro et Callimacho di- 

cendus a patre λόγος ἐπιτά- 

Quoc 723. 

Stoicorum 

D. 

Demades 342.5 ἀνίπτοις ποσὶν 

ἐπὶ τὸ βῆμα πηδήσας 39. ao. 

V, 214; filium suum Philip- 

po concessit vs 377. 

Demosthenes, ὃ ῥήτωρ κατ᾽. 

ἐξοχὴν 241. 380-5 πολιτικῶν ἄ- 

ριστος V» 4435 τίς οὖκ ὧν ὅμο- 

λογήσειε κρατίστοις ἐσικέναι που 

ἡμασί τὲ καὶ μέλεσι τοὺς 4η- 

μοσϑενγικοὺς λόγους V, 4155 

ποικίλος μάλιστα ὃ ῥήτωρ Vy 

438.5 καινίζων ἀεὶ τὸν λόγον 

41155. ΖΔημοσϑενικὴ δεινότης xod 

περιουσία qus καὶ βία 5124 Ὁ 

καλλίστη καὶ δριμυτάτη ἢ μέ- 

ϑοδος 614.; in genere delibe. 

rativo et forerisi, ver$atior, 

quam in panegyrico At. 44. 

45.3 epitaphius ejus vitupe. 

ratus 44.; Hhetorica ejus dia- 

lecticae similis V. 214 ; stage^ 

40 
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σώσεις minus amat V; 514- 

πρὸς τὰς χρείας μεϑαρμόζων 

τὰς ἰδέας. ἄλλος γὰρ ἐν ἰδιω-- 

τικοῖς ἐστιν, ἄλλος δὲ ἐν δη- 

μοσίοις V, 543. — a Dario L 

talenta accepit 91. 316. — se 

. ipsum laudat 193.; Thucydi- 

dis discipulus 205. — a Phi- 

lippo pecuniam accepit 317. 

' e in Areopago ob pecunias 

reptas judicatur 316. — &av- 

τὸν προσαγγᾶλει V, 44. — fi- 

lia unica mortua laetus est 

V, 396. — in carcerem con- 

jectus effugit V, 496. — Ora- 

tiones incertae 225. 264. V, 

Ioó. — in Àndrotionem 

77. 375. 380. 417. 777. V 28-35. 

188.471. 513" 516. 527. 538. 570. 

— in Aristocratem 78. 

205. 226. 228. 274» 415- 416. 

420. 436. 511. D18. 757. 7832. 

829. 845. V, 36. 75. 286. 287. 

306. 349. 476« 407. 516. 533.586. 

—Ín Aristogitonem 145. 

V, 20. 234. 468. 482. 490. — 

in Boeotum V,453. 584. — 

in Calliclem V, 369.— de 

Chersonneso 380. 507. 744- 

748. 753. V; 350- 478. 197- 531- 
536. 5634 — in Gononem 334. 

355. 350. V4126, 573. 589.— pro 

corona 45.71.74 98. 112.166. 

188.' 190. 192. 193. 206. 226. 

311. 319. 336. 941. 348. 361. 

415. 418. 421. 422. 425. 443- 

494. 509. 513. 521. 599. 632. 

633. 634. 638. 718. 725. 729. 

743: 745. 757. 759. 760. 829. 

INDEX A 

V, 10. 30. 28. 75. 

283. 286. 296. 305. 

323. 351. 369. 447- 454. 464. 

467. 468. 489. 490. 497. 502. 
504. 507. 516. 524.539.571. 574- 

588. — in Dionysodorum 

V, 463. — Épistolae V, 

183. 180. 

4306. 320. 

- 495. — Epitaphius 56. — 

— € Ma P —— M — — — UBI RR — — — — —— 

de Halonneso V, 516. — 

in Lacritum 344.—inLe- 

ptinem 112. 114. 186. 226. 

227. 417. 523. 623. 728. 730- 

744. 156. 782. 845. V, 15. 29. 

75. 467. 478. 490. 506. 516. 517. 

570.585. 595. — pro Megalo- 

politis 761, — in Midiam 

J12. 114. 166. 193. 250. 302. 

409. 416. 419. 428. 459. 484. 

487. 489. 496. 498. 500. 522 sqq. 

528 sqq. 535. 538 5464. 543. 545. 

556. 558. 785. V, 119. I62. 

287. 300. 377. 390. 454. 465. 
506. 516.526. 528.568.594. — in 

Neaeram V, 375. — in Nt- 

 tostratum V, 529. Contr. 

Olympiodorum V,584.— 

Olynth. I. 739. 746. 754- 758. 
461.763. V, 36.219.241. 275. 

422. 464. 471. 478. 514. — 

Olynth. II. 71. 746. 254. 756. 

760. V4, 12. 28. 241. 365. 471, 

479. 506. — Olynth. III. 751. 

752. V, 365. 450. 465. 468. 469. 
573. — Adv. Pantaenetum 

V, 111. 191. — de Para- 

presbia 76. 205. 232. 238. 

241. 272. 274. 330. 356. 365. 

380. 399. 406. 411. 412. 416. 

425. 426. 543. 588. 600. 614. 
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673. V, 35. 72. 83. 108. 129. 
131. 132. 210. 264. 282. 286. 

330. 399. 418. 464. 465. 468. 

475. 478. 516. 529. 538. 579. 
580. 581.582. 586. 590.594. — de 

Pace 752. — Philipp. I. 

752. 757. 761. V, 368. 421. 

448-467. — Philipp. II. 351. 

V, 524.—Philipp.III. V, 

219. 596. 424. 468. 509, — Ph i-- 
lipp.IV. V, 465. 467. 525. - 

pro Phorm: V, 507. 581. — 

'contr, Phormion. V, 191.— 
in Stephanum 291. 316. V, 

112. — in Spudiam V,452. 

463. — περὸ συντάξεως V, 

247. 516. — pro Timarcho 

V, 372. —in Timocratem 

73. 380. 426. 511. 518. V, 29. 75. 

539. 392. 467. 469. 573. 581.590. 

Dialectici 37. 213. 410. V, 

412.5 ἀποδείξεις ἔν τὸ γεωμετρίᾳ 

καὶ διαλεκτικῇ καὶ ῥητορικῇ 780. 

Dictys ἐν ταῖς ἐφημερίσι 43. 

Διϑυραμβοποιοὶὺὶν, 487. 600. 

Diodorus Timocratem accu- 

sans 726. 

Dinarchus 15.5 χρίϑινος De- 
mosthenes V, 560. 

Dionysius Halic. 40. 41. 190. 

V, 213. 440. 444. 445. 459. 472. 
491. 494. 520. 545. 548. 

Dionysius Periegetos V, 448. 
Diophanes 325. 

Draco legislator 726. 

Dramata καϑεῖναι ἔϑος ἐν /fi0- 

γυσίοις 588.: δραματικά τε xo) 
ποιητιχὰ V, 561. 
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E. 

Bmpedocles Agrigentinus, 
ó πωλυσανέμας V, 459. . 

Eparcehus V, 498. 
Epicurus V, 475.j λαχὼν δᾳ- 

δουχεῖν δοκιμάζεταν 719.5 ἐν 
τῷ περὲ ῥητορικῆς V, 440. 

Epiphanius, commentator 
Hermogenis 493. 

Euagoras, rhetor 39. 130. 

179. 294. 295. 298. 
Euclid es, archon Athenis 42. 
Euathlus cum Protagora de 
mercede disputans 180» 

Euctemon orationem scri. 

psit contra Androtienem V, 

375. 
Euripides V, 422. 423. 486. 

487. 525. 536. 572.5 ei ἐξηγη- 

ταὶ τὸν ᾿Ορέστην Εὐριπίδου ἐξη- 
γούμεγοι 7. 

Eurybates V, 568. 

Eustathius V, 353. 
Euthias, Pbrynes accusator 

120. 

Euxitheus 316. 

G. 

Gorgias, Tisiae discip. 14.) 
Athenas vcnit 15. V, 7. 215.5 

ejus dietio V,444- 446.5 ὁμοιό-- 

egxra et ὁμοιοτέλευτα amat 

| , V» 499-5 παρισώσεις V, 514 

Epitaphii fragm. V, 548. 

Γραμματικὴ 5) κατὰ Κάδμον xal 

Δαναὸν £n) τῶν Τρωϊκῶν ἡσκεῖτο 
43. 
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Gregorius, ó ϑιολόγος (Na- 

zianzenus) V, 402. 404. 567. 

571.576. dy τῷ ἐπιταφίῳ εἷς 

τὸν μέγαν Βασίλειον V4 — 5$ 

ἐν τῷ συνταχτηρίῳ V, 518. 

Η. 

Harpocration 298. 519. V, 

270. 328. 410. 

Hegemon 39, eycophanta V, 

214. 
Hermagoras 63. 223» V, 8 

15. 70.174. 213.252. 338. 592.3 — 

junior V, 337. 
Hermocrates V, 84. 

Hermogenis vita 3o. V, 8. 

222.} an auctor sit libri περὶ 

στάσεων ? dubitatur 29.3 pro- 

batur $2.; liber περὲ προοι- 

piov 31. not εἴρηται μὲν ἐν 

ταῖς ἀναγραφαῖς, οὗ φέρεται δὲ 

429. ) 
Herodes 316. 

Herodotus 160. V, 465. 470. 

A82. 5oo. 533. 534. 535. 599.; 

utitur vocibus Atticis, Doricis 

Y, 5. 
Hesiodus V, 448 481) 
Homerus 4495 Homeri 

oratores, Nestor, Palame- 

des, Ulysses 42. 43.5. zaga- 

χωροῦσιν *Ousjgo πάντες, ὅσοι 

τὰς λογικὰς μετῆλθον τέχνας, ! 

ὧτε ἐξ αὐτοῦ τὰς ἀρχὰς εἰλη- 

φότες καὶ τὰ σπέρματα τῶν 

ὑποθέσεων V: 505. 

Iliad. Α΄. 744. 751. V, 215. 317. 

351. 416. 433. 518, 539. 

556. 557. 558. 559. 560. 

INDEX 
Iliad. B. 744. V, 351. 557. 558. 

Y. 104. V, 6. 215. 217. 

432. 494. 530. 531. 558 
559. 

4. 9.745. V, 5.215. 351. 

552. 557. 560. 571. 

E. V, 535. 556. 
Z. V, 430. 557. 

H. V, 558. 

8. V, 434. 468. 557- 

1, 104. V, 215. 

F. V, 535. 

v. V, 434. 558. 

N. V. 557. 

E. V5 433. 
O. V, 194. 559. 
JI. Vy 493. 

z. V, 557. 559- 

T. V, 559. 
4", V: 408. 557. 

Ww, V, 558. 

X. 53. V, 485. 147. 

42. V, 559. 

Odes. B. V, 557. 

I. V, 559. 

4. V3 534 

E. V, 431. 432. 559. 

H. V, 331. 534. 

4. V5 533. 

E, 113. 

P. 43. V» 54V. 
T. V, 432. 

42, V, 480. 

Hyperides 15. 4255. γράφει 

μετὰ Χαιρώνειαν τοὺς ἀτίμους 

ἐπιτίμους εἶναι 707. — Aeschi- 

nem et Demosthenem παρα- 

πρεςβείας κατηγορεῖ 317. 447. 
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— Oratio pro Phryne 119. 

414. V, 285. — Or. Deliaca 

446. V, 481. Lingua ei er- 

secta est V, 8. 

I. 

᾿Ιάλεμος, εἶδος ϑρήνον V, 541. 
Jamblichus ἐν τῷ περὶ κρί- 

σεως ἀρίστου λόγου V, 443.5 

ἐν τῷ περὶ τῆς Πυϑαγορείου 
αἱρέσεως V, 458. 

Isocrates se ipsum laudat 
193.5 πανταχοῦ πανηγυρίζει 

190.5 οὗ πρὸς ἀγῶνα, ἀλλὰ πρὸς 

ἐπίδειξιν γράφων λόγων καὶ 

ἀγντισοφιστεύων «Δυσίᾳ καὶ γορ- 
γιάξων V, 515.510. --- Dictio 
ejus V,445.; multos jambos 
habet V, 471.5 ὁμοιόαρκτα καὶ 
ὁμοιοτέλευτα amat V, 499. — 

Sententiae ejus: ῥακίων μη- 

δενὶ συμφορὰν ὀνειδίζειν δεῖ 30. 
περὶ τῶν ῥητῶν ὡς ἀποῤῥήτων 
ἀνακοινοῦ 679.; ὃ πλοῦτος καξ 

κίας μᾶλλον ἢ καλοκαγαϑίας Ϊ 

ὑπηρέτης 104. 346.; 
ἀφανῆ ἐκ τῶν φανερῶν ταχί- 

στην ἔχειν τὴν διάγνωσιν V, 

254.5 οὗ μὲν ἐγὼ δεινὸς, oy 

ὃ νῦν καιρὸς. οὗ δὲ ὃ νῦν και- 
ρὸς, οὐκ ἐγὼ δεινὸς V, 543.; 

τέχνῃ ejus 712. V, 7. 455. 471. 

Or. contra sopbist, V, 225. 447. 
in Evagoram 52. 

πρὸς Εὐϑύνουν V, 292. 
πρὸς Δημόνιχον V, 383- 

JlÀaraixog 879.381. 

Jaygyvgixog 45. 46. 

δεῖ τὰ 

EX 01 

ἐν ταῖς παραινέσεσι 193. 

πρῶτος γεώτερον ἔγραψε» ἐγ- 
κώμιον. V, 

L. | 
Lacedaemonii peregrinis 

iniquiores 724 βραχυλογίᾳ 
gaudent 78.; reges eorum ex 

. Heraclidis 71. 79.5 fucati in 
bellum eunt 407.; ad tibiae 
sonum in hostes írruunt V, 
458.5 legem de plenilunio 
solvunt V, 387. 

Leges variae 168. 169. 9216. 
218. 228. 236. 246. 251. 252. 
253. $45. 856. 258. 261. 2652, 
263. 264. 265. 266. 268. 269. 
270. 276. 284. 288. 289. 290, 

293. 328- 336. 419. 454. 462. 
468. 475. 566. 574. 578. 605. 646. 
656. 657. 698. 707. 718. 721. 723. 
735- 712. 777. 778. 779. 801. 804. 
806.824.831.838.840. — yy. 
φισμα — 818. 

Lex.zVonua καὶ δῶρον ϑεῶν, δό- 
γμα δὲ ἀνθρώπων σοφῶν V, 
582. — Legibus non scriptis 
multae gentes usae 80.; Lo- 

, erensium lei ἐν βρόχῳ τὸν 
᾿ φράχηλον ἔχοντα γομοϑετεῖν 73. 
«Δύσις νόμου 248. γομοϑέτου 
γνώμην ψηλαφᾶσθαι 604. 

Leo 4273. 

Leotychides V, 55. 
Libanius V, 46. 

Lollianus 63. 648. V, 8. 17. 

79.593.3 ejus τέχνη περὶ ἀφορμῶν 

Δἑητορικῶν — 35. 

Longinus V, 45t. 473. 
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Lucianus V, 573. 
Lycurgirhetorica, dialecticae 

similis V, 214. 
"Lysias V, 46. 382. 446. 5345. 

(^ ὑπὲρ Nixoudyye διώκων '"Ex- 
φαντίδην xai diwqavygy 325. 

σρὸς Σμικρίνην 495. 
περὲ ἀμβλώσεως V, 3. 
κατὰ Διογείτονος V , 452. 546. 

ἐν ταῖς παρασχευαῖς 352. 

sarà £INuxlov προδοσίας V ,568. 
Lysias ἐρωτινὸς apud Plato- 
nem V, 513. 

M. 

. Major, rhetor 304. not. 324. 
160. 161. 715. 

Maronitae V, 67. 68. 
Medea, amoris in liberos ex- 

'" emplum 449. | 
Mogapenthes 202. 
Megarenses  Átheniensium 
, liberos expositosservant 252.; 

Periclis decretoÁtheniecnsium 
commercio prohibiti V, 375. 

Melisippus 435. V, 144. 
Menander, rhetor v, 514. 
Menander, comicus 102. V, 

527; optime vitam imitatur 
100,; Aristophanis grammnati- 
ci de eo dictum: ὦ MévavÜpe, 
καὶ ls, πότερος ἄρ᾽ ὑμῶν 
"τότερον ἀπεμιμήσατο 101.5 Fr. 

. ine. ovx ἔστιν οὔτε διάβολος 
γραῦς ἔνδον 98.5! Περινϑίᾳ V, 
486.5 γεωργῷ V, 525. 

Metrophanes 203. 340. 660. 
691. 692. 780. V, 317. 338. 
345.; Platonicus 294. 299. 
Hermogenis interpres 816. 

Milesius Deus V, 441. 
Miltiades 73o.5 μετὰ Πάρον 

ἁλόντε Μιλτιάδῃ Ξάνθιππος 
τιμᾶται πεντήκοντα ταλάντων, 

6 δὲ ἀνθυποτιμᾶταν ϑανατου 
720.; silentio se defendit V, 
213. 

Minos, filio mortuo laetus V, 
97. 

Minucianus ab Hermogene 

amc — — 

DEED IER 

— 

INDEX 
impuguatus vel emendatus 36. 
63. not. 67. 294. 298. 314. 373- 
422. 436. 437. 470. 485. 487. 
491. 582. 533. 617. 684. 688. 
689. 690. 691. 696. 722. V, 8. 
26. 55. 59. 76. 77. 95. 96.97. 
122. 150. 173. 175. 176. 1728. 
181. 4243. 444. 251. 260. 401. 

269. 288. 333. 591. 593. 

N. 

Neaera V, 375. 
Neocles V, 395. 403. 
Nessus fluv. V, 388. 

Nicias 349. 450. 626. 
Nilus 202. 

Nicodemus 88. 325. 459. 

0. 

Odysseus exemplo est, pa- 
triam omnibus praeferendam 
esse 449. | 

Qlym P 1as Alexandro mortuo 
non luget V, 397. 

Oppianus.V, 448. 
Oracula 274. 569. V,387. 542. 
ambigua 272. 699. λοξίας ὃ 
ϑεὸς 286. ὃ ἐν Mil: ϑεὸς 
377. τὸν Πύϑιον ψεύδεσϑαε, 
καὶ τῇ κοινῇ φύσει τῶν πρα-- 
γμάτων εὑρίσκεται ἐναντίον 160-5 
sed πρόμαντιν Πυϑίαν ψεύδε.- 
σϑαι et φιλιππίζειν dixit De. 
mosthenes 161. V, 69. 

P. 

Οἱ παλαιοὶ 16. 33. 318. 418. 444. 
V, 364. 493. 3 τῶν go- 

φιστῶν 32. ῥήτορες V, 554-5 
παρὰ τοῖς ἀρχαίοις 366. 428.; 

παρὰ τῷ Δημοσϑένει καὶ τοῖς 
πολλοῖς τῶν ἀρχαΐων 717- 

Pantaleon, medicus 273. 
Pausanias 567. μηδισμοῦ 

κρινόμενος 410. 430. Παυσα- 
γίου τυραννικατερος 71. 

Peloponnesiaoi belli causa 
V, 388. 



INDEX 

Pericles 161.5 φιλόπολις 9o. 
91.5; agor ejus ab Archidamo 
non vastatus 125. 126.; se 
ipsum laudat 193.; belli Pe- 
loponnesiaci semina jacit 9t. 
V,388.; de ratione reddenda 
haerens V, 53. 54. 270. 375.5 
Olympicus 186. 728. V, 3745 
δημοτιπώτατος τῶν πολιτῶν 343.5 
συνέσει ἁπάντων “Ἑλλήνων δια- 
φέρων "730.; lente incedit V, 
61. . 

Phalaride crudelior 79; o- 
ratione demagogica babita ad 
tyrannidem pervenit V, 6. 

Phaselis, Pamphyliae urbs 
V, 388. 

Phaselitae sycophantae 344. 
8. 

Philippi regis epistola apud 
Dem. pro cor. 213. . 

Philocrates 9o. — Philo. 
crates et Phrynon ἐν ταῖς ἷστο-- 
ρίαις κεκωμῳδημένοι 93.5. τὰς 
γυναῖκας ᾿Ολυνϑίας ἐκμισϑώσας 
164. 

Philostratus ἐν τοῖς βίοις 
τῶν σοφιστῶν 30. 

Phrynichus, trecentos disci- 
pulos hahet 39. V, 610. 

Phrynon 9o. 93. 341. 588.631. 
Phye Pisistratum in urbem re.. 

ducit V, 378. 
Pindarus V, 440. 486, 
Pisistratus 383 V, 378. 
Pittheas Trósenius rbetori- 

cam docuit 43. 
Plato 400. V, 223. 
0 πλοῦτος οὗ τυφλὸς, ἀλλ᾽ ὀξὺ 
βλέπων, ἄνπερ ἅμ᾽ ἕπηται φρο- 
γύσδι 104. — Sententia ejus 
de rhetorica 5.6. 23 sqq. 37. 
46. V. 4. 15. 17. 23. 212. 213. 
232.605.— rhetorica ejus philo. 
sophiae similis V,214.; ideae 
V, 19. — πλατωνικὴ «ἢ Anuo- 
σϑενικὴ ἰδέα V, 438. 460. — 

Πλατωνική τὸ καὶ Δημοσϑενικὴ 
φράσις V, 442.; in oratione 
civili praestat Platone Demo- 
sthenes V, 444, | 
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Symposion V, 499. 533. 574. 
Apologia 39. 40. 318. 423, 

V, 286. 

Phaedon V, 296. 564. 
Phaedrus 4o. 297. 413. 423- 

425. V, 483. 487-413. 531.573. 
609. 610. 
Menexenus V, 4 9o» 
Gorgias 40. 42. 44. V; 4. 566. 
605. 
Cratylus V, 6. 
Euthyphron 731. 
Criton 508. 
Menon V, 253. 

Plato, comicus V, 441. 
Polemon 120. 
Polus, Gorgiae discipulus 44.5 
πῶλος καὶ Γοργίας σφόδρα 
κάλλους πεφροντικότες παντο- 
-δαπῶν, παρισώσεων πληροῦσε - 
τοὺς λόγους V, 515. 

Polytion 176. V, 73. 
Porphyrius 35? 265.5; oratio- 
nem cum corpore comparat 
65. — librum περὲ στάσεων 
scripsit ib. not, — Ex ejus 
commentario in Hermog. 397. 
V, 9. 261. 266, 346. 466. 

Priapeia sive ithyphallica 
V, 491. - 

Proclus ἐντῷ Πλατωνικῷ 199. 
Protagorae cum Euathlo de 
mercede disceptatio 180. 

Pytha £o rae rbetorica phi- 
* losophiae similis V, 214.; — 
Pythagorei animi affectus mu. 
8ica sedant V, 458. — Pytha- 
goreorum αὐτὸς ἔφα V, 488. 

P ytheas 39. 4o. 
Pythia φιλιππίζεν 161. V, 69. 

R. 

Rhetores271. 307. 410. V, 597. 
— rhetoresne ἡγεμόνες an oi 
στρατηγοὶ 569.5 οἱ δέκα 15.5 per- 
fectus rhetor τὸ προςχορὲς xal 
ὕπτιον vitat 576.; ῥητορικὸς 
συλλογισμὸς 503. 831. 
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S. 

Sannion, ó τοὺς τραγικοὺς yo- 
ροὺς διδάσκων V» 454- 463. 

Servis recens emtis καταχύ- 

σματα objecta V, 529. 

Sicilia, rhetoricae patria 13. 
» 215. 

Simonid es V,543.5; epigram- 
ma in eum ib. 

Siphnii, vide Maronitae. 
Siricius V, 592. 
Socrates 91. 142. 144: 157-158. 

167. V, 594-5 δημοτικώτατος τῶν 

πολιτῶν 343; ejus dictum: 

οἷος ὃ βίος, τοιοῦτος καὶ ὃ 

"λόγος" καὶ οἷος ὃ λύγος, τοι- 
αὗται καὶ αἷ πράξεις 87. 

Solon, ὃ νομοϑέτης 420. 716. 

V, 407; contra parricidas 
cur legem non dederit 5o. 

V, 20. 2384. 

Sophocles.V, 441. 480. 

Σωτάδεια V, 491. 
Sthenelaidas 72. V. 55. 
Stoicorum definitio rhetori- 

cae V, 15. 

T. 

Τεχνογράφοι 165. 326. 431. 

438. 439- 483. 601.695. V,449.5 

οἱ τεχνικοὶ 366. 446. 578. 660. 

oi πρὸ “Ἑρμογένους Ttyvixol 
nv ἹΜινουκιανοῦ 238.5 χρῶ-. 

μα τῶν τεχνικῶν 383.5; vide 
supra Rhetores. 

Terpander Lacedaemonios 
tibiis ad concordiam redigit 
5o. V, 21. 

Teutiaplus Eleus 52. 58. 

Theagenes, Megarensium ty- 
raunus 372. 

Themistocles 186. 375. 420. 

567. 687. 718. 730. 844- V, 368. --- 

μετὰ τὰ Μηδικὰ συμβουλενει 
ἀνέμοις ϑύειν 185.5 liberi ejus 

INDEX 

muros a petre exstructos de- 
etrui volunt 102. V. 44.5; τὸ 
πρῶτον συνέζηκεν ἀσωτίᾳ, σο- 

φίᾳ τὸ τελευταῖον πάντας πα- 
ροἶλθεν 69ο.; Ejus λέξεις λαμ- 
πραὲ 528.; rhetorica ejus, 

oliticae similis: V, 214. 

Theseus Hippolytum accu- 
savit V, 6. ' 

Thraces ἀνδροφόνοι 344- 
Thucydides 52. 59. 66. 9o. 

93. 102. 114. 116. 160. 193. 
205. 206. 318. 332. 375. 635. 

727. 732: 733. 730. 740. 741. 
750. 754- 759. 764. V, 120. 

320. 321. 430. 489. 493. 553- 

566. 567. 570. 599. — ἐπιτάφεος 
52. 113. 114. 115. 116. 572. 

Tiberius,rhetor V, 467.471. 
507. 515. 

Timocrates 73. 
Timotheus, musicus 5o. 

Tisias 19.; Coracis discipu- 
lus 13. V; 215.; praeceptor 
Gorgiae 14; τὰ κατὰ Κόρακα 
καὶ Τισίαν 159. 

Τραγιεκοὶ V,A487. 
Tyrannus; sophista 41. 617. 

V, 592. 

U. 

Ulpianus V, 508. 

X. 

Xanthippus 720: 
Xenophon, mortuo filio sa- 

crificat V, 397. 430; Cyro- 

paedia V, 444. 529. 530. 540- 
ictio ejus V, 599. 

Z. 

Zeno, rhetor V, 396. 
Zopyrus Clazomenius 199. 
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Addenda et Corrigenda, 
. e 

unc ua. . 

Vel. V. 

Praef. VII. v. 2. repróducendum 1. récadendüm, — p. 20, 
vw. 5. pro βάρος. ( quód- est in Ald; et Par.] ἔχουσας lege xvpoc 
ἔχουσα ex Plat. Gorg. p: 450. f£. — ib. v. 6.-1. χῦρος pro βά- 
ρος. vide Spengel, —— tty. p. 55. —- v. 26, Plat. Gorg. 
p. 463. D. — p. 25. v. 10; διαλαβεῖν Ald; Par., 1; δίιαβαλεῖν. Spen- 
gel l. l.p. 144, v. 18. Φαίδωνι, estin Phaedro p: 270. b. — 
p. 24. v. 29. νήφονα Ald. I. ñpovtu. — p.30. v. 17 Philost. L. Hi 
7. p. 577. ed. Olear. — 40. v. 2. Ruhnk. Hist.'/crit. Or. Gr. y. 
LXXVI. legit: ὡρμημένην. v.'7. σοφιστοῦ, sc. Φρυνίχου. vide 
T. V. p. 610. v. 11. Apol; p.18.a. v. 13. Gorg. p. 460. c. v, 
45, Phaedr. p. 269. d. — 43. v. 5. 1. Τρωϊχῶν. ' — ps 45. v. 16, 
ἐμπειρίας. 1. ἐμπείρως ex Plat. Gorg. p. 418. €. vide Spengel. 1. 
l p.87. v.27. l κατωρϑωχώς. vw. 51. l. γυμνασϑείς. — p. 48. 
v. 3. contr. Aristog. IT. p. 808. — p. 80. v. 11; Aesch. c. ἘΠ. 
march. p. 254. Bekk, cfr. T. V. p. 20. — p. 71. not. 3. contr. 
'Ctes. p. 441 Bekk. — p. 91. v. 17. εὕρσιεν" ἐν Ald. Par., malim 
εὕροι ἐν; coll, T. V. p. 41. v. 21. αὐτοῦ σραγμ.ι Ald., 1. αὐτοῦ 
τοῦ πρ. vel ἀπὸ ToU πρ. ut p. 97. 4. — p. 95. v. 7. l. ἀφ᾽ a». 
v. 11. Thuc. 1. 138. — p. 98; v. 4. Menandri locus deest apud 
Mein., Demosth. pro cor. p. 227. — v. 18. pro cor, p. 507. — 
p. 105. v. 27. ἔμελλεν Ald, Y. ἔμελεν, —' p. 112, v. 22. 7 έλωγα 
l. Τύλωνα. — yp. 113. v. 7. Γέλωνα Ald. Par., 1. 2 ὕλωνα. coll. 
Aeschin. c. Ctes. p. 440. Bekk, Ruhnk. ad Rutil- Lup. p. 117, 
'"— p. 148. v. 4. l. é&odtoyra, —, p. 119. v: 28. διαφϑείρουσα, 
fort. scribendum: διαφέρουσα: — 1532,.v. 27, Dém;.c. Androt. 
p. 593. — p. 140. v. A. ἀὐτὸν Ald., 1, αὐτήν — p. 161, v. 8, 
cfr. Aesch. c. Ctesiph. f. 180. p. 425. Bekk. - p. 174. v. 13, 
de fals. leg. p. 407. — "p. 176. v. 6. 1, Πολυείων x. ngoayoyelag 
ex Sopatro f. V. p. 75: — p. 113. v. 5. adde ad marg. p.83. 
— p.222, v. 12. conífr. Timarcb. p. 254. Bekk, — p. 255. v. 25, 
7 δὲ ἀντίληψις" διαφ. Ald. Par; Í ἢ δὲ ἀληϑὴς διαφ. cx T. V. 
p: 95. v. 7. — p. 241. v. 5. de fals. leg. p. 565. — p. 260; 
v. 4. λογισμὸς 1, συλλογ. — p. 264. not. 4. Locum Dem, malim 
referre ad Or. c. Aristog. Il. p. 805. ὥστε ταὐτὰ ἀναγκάζεσϑαι 
καὶ κύρια xoi πάλιν ἄκυρα ποιεῖν. cfr. T. V. p. 106, — p. 272, 
v. 12. l.'eügboza. Herod. VÍI. 141, — p. 289, v. 10, ἐπαγωγὴ 

Rhetor. V. 



Ald., 1, ἀπαγωγή. — p. 291, v. 3. eg). Ald, Par., 1, κατὰ τοῦ Στε- 
φάνου Or. I. p. 1105, cfr. Vol, V. p. 112. — p. 298, v. 5. δὲ 
Ald. Par, 1. δ᾽. vide Stahr Aristotelia I, p. 64. — p. 504. v. 8. 
Καΐωρ. 1, Moto. De Maiore videndus Marcellin. p. 524. v. 13. 
Suid. s, v. Ruhnk. Diss, de vita et scriptis Longini p. LXXXVI. 
ed. Weisk. — 4, 410, v. 2, παραστατιπηῦ. l, περιστ. p. 318. 
v. 21, Thuc. II. 60. — p. 330. not. 36, de fals. leg. p. 566. 
— p. 336. v. 14. l. ἀπαίτησις. — p. 544. v, 15, adv. Lacrit. p. 
923, — p. 364. v. 27. sqq. cfr. T. V. p. 152. — p. 365. v. 27. 
Dem. de fals. leg. p. 574. — p. 373. v. 20, Thuc. I, 126, — 
p. 580. v. 20, γλαυκέτην μελώνωπον Ald, 1. PAavx. ἢ Μελάνωπον 
ex Dem, in Timocr, p. 739. — p. 390, v. 12. τοιαύτη αἰτία Ald., 
|l τοιαύτῃ αἰτίᾳ. p, 414, not, 11, correxit etiam Vales, ad Har- 
pocr, T. II. p, 469, ed, Lips. — p, 417. not. 20. χοινή, l. κοινή. 
— p. 425, v. 25, Dem. pro cor. p. 325, — p. 454. v. 10, Post 
ἔγκλημα ponendum punctum, et sqq, ἀλλὰ — ἀπαιτήσει litteris 
diductis scribenda. — p. 435. v. 10, 1. συγκχρένομεν. — 414. v. 
20. τὸ μὲν Ald., l, τὸν μὲν, — 446. v. 16. l ἀποχρινομένων. — 

p. 448. v. 12. οὖ. 1. σύ, — p. 485, v. 31. σώζεται Ald., Ἰ. σώξη- 
ταῖς — pi 495, v. 35, lin. 59,, l, v. Sq, — p. 498. v. 24, l. χορῆν 
γόν, — p, 507, v. 29., respicere videtur ad or. de Chers, p. 91. 
— p: 550, v, 23, tolle.signa lacunae, — p. 432. v. 15, ἐναντὺν 
ovra, Ald., 1; ἐγαντιῶται, —: p. 535, v. 17, ποιῆσαι Ald,, 1, ποι- 
qTa. — p. 537, y. 14, δυνάμενον Ald., l. δυνάμεθα. — p. 558. 
v. 16. προσκειμένου Ald., 1. πρόκειμ. v. 29. ἔχοντα Ald. 1, ἔχων 
τά, — p, 575, v. 10. ἀνωτέρῳ. 1. ἀνωτέρω. — p. 589. v. 35. τοῖς 
λοιποῖς Àld,, 1, ταῖς λοιπαῖς, — p. 596. v. 19, post τρῦτο dele 
punctum, — p. 597. y. 15. κεφάχαιον, 1. κεφάλαιον, — p. 599. 
v. 7,1. ἔγκλημα, -— p. 648. v. 20. l. γνῴμην, v. 25. l. πόρνον, 
πον. 629, v. 41. l τέμωμε». -— JP. 953. v, 16. post ὅρῳ dele 
comma. — p. 665. v. 20, 1. καϑά, - p, 680. v, 14, ]. χρόνου. 
— p. 712, not. 20. adde: Apsin, p. 690, v. 13. Ald, — p.715. 
V. 29. post ov γὰρ porte εἰ, quod Ald. om. — p. 716. v. 5. φιλονεικίας 
Ald., lege φιἀοσοφίαρ ex T. V. p. 184. v. 24. — p, 729. v. 27, 
usque ad 751. v. 9, recepit Ánonymi commentarius ( T, VII.) 
in Mon. 8, et Par. 2977,, cujus Jectionem variam hie adjicio. 
— p.730. v.1. «ol An, ἢ. Post ἐχράτυνεν An. additi ἢ ὡς συμ- 
φέρον αἱ τῶν πρλλῶν ἐκύρωσαν γνῶμαι. διαφέρει δὲ νόμος ἔϑους 
τῷ τὸν μὲν ἄγραφον εἶναι, τὸν δὲ ἔγγραφον, καὶ τὸ μὲν κάϑόλον, 
τὸν δὲ ἐπὶ μέρους, καὶ τὸ μὲν φύσει, τὸ δὲ θέσει. ν.ὅ, οἷον An. 
om. v.5. post τρόπον insere ex An. καὶ ἐκ προγόνων μὲν λέξο- 
ἐν, ὅτι καὶ οἱ πρόγονοι τοῦτο ἔπραττην. v.7, καὶ αὐτὸ, Án, τὸ 

ἔϑος. V. 8. Par, 2977, καὶ πράγματι, | Mon, 8, et.Par. 2977, καὶ 
καιρῷ. — v.9.-otor An, om. . 13. τόδε, An. τοῦτο. νυ, 18. πάλιν 
Àn,om.  v.21. An. ὡς Αἰσχίνης φησὶν, ὅτι, ν,35, post τιμῆρ 
An. addit: οὐδεὶς πώποτε ταύτῃξ ἠξιώθη τῆς τιμῆς, v. 34, Au. 
πολιτείας, ὡς ἐκ “ακώγων 5 Βοιωτῶν , ἢ βαρβάρου, ὡς ἐκ Σκυϑῶν 
wai Περσῶν, γ. 28, Án, κρταφορᾷ, ὡς “ημοσϑέγης, — p.731. v. 1. 
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Ἀπ. λυμήνασθαι. v.2. An. περὶ δὲ τῶν Dagf. Mon. 8. δὲ om, 
Par. 2977, et Mon, 8. ó ̓ 4ριστείδης [Par. ὡς 0) λέγων εἰς Περικλέα, 
ὦ παῖ X. v. 6. ἐκείνῳ Àn. αὐτῷ. — v. 7. scribe Ἑλληνικούρ. — 
p.744. v. 11. — 745. v. 25. in eodem commentario legitur: 
v. 12. An. δῆλον, ὅτι συμφέρον ἂν εἴη κτήσασϑαι συμμαχίαν, ib, 
pro τὸ ei, quod habet Ald., ex An. scribe: si τό. ν, 13, δεύτεν 
gov Àn.om,  y.14. Án. ἐκ 5g v. s. δόξης xal ἐλπίδος, — v. 15. 
χαιρήσουσιν, ἐροῦμεν yàg, ὅτι κακείγοις δοκεῖ βέλτ. εἶναι, εἰ τοῦτο 
ποιήσαιμεν, ᾧ καὶ Δημοσθένης — τούτῳ γενέσθαι τῷ στρατοπέδῳ, 
ν.22. Mon.8. λυϑῆναι. Par. 2977. διαλυϑῆναι. ib. An, elO* o, 
w. 25. Án. τοῖς θεοῖς, τοῦτο ὑμῶν τινες πείϑουσι πράττει». καὶ 
σεαρὰ τῷ ποιητῇ. ἢ κεν γηϑήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες. Τρΐ- 
vov ἀφ᾽ ὧν πολλάχις διὰ τὰ πρᾶγμα κινδ --- ἀνηλώσαμεν, ᾧς “Ὅμη-᾿ 
qoc. v.26. ΑἸ, λίποιτο. v. 27. Àn. addit: ἧς εἵνεκα πολλοὶ [Mon, 
8. ποταμοὶ ᾿Αχαιοὶ ᾿Αχαιῶν, dy Τροίῃ ἀπώλοντο (sic) φίλης amo 
στατρίδος αἴης, — p. 745. v. 1. An. om, v.2. à An. om. ν. 5. ὑπὲρ 
— συμφέρει Àn.om. v. 5. Án. στεφάνου φησίν. ὅτ᾽ — v. 14. Àn. 
μὴ ἐπὶ. V. 12. xol Àn. yàg. v.14. ὡς An.om. v. 458. An. πό- 
λιας xal τείχε᾽ ἐπόρϑουν. v.19. An. ἐπὶ συμβουλὴν εἰσελϑεῖν . otro 
γὰρ καὶ Anu. ἐν τῷ περὶ στεφάνου. v. 20, γὰρ Àn.om. v. 21. 
Àn. ἄρασθαι πόλεμον ἐν Xoig. πρὸς Φίλιππον. v. 25. An. τότε 
εἰπὼν. x. 24. An. ὡς ᾿Ελάτεια κατείληπται, xol ἑξῆς. τότε δὲ 3j 8x- 
φρασις ὀφείλει τὴς συμβουλῆς προτάττεσϑαι, ὅταν ἢ πόλεμος ἢ πο- 
λιορκία ἢ ἕτερος τοιοῦτος καταλαμβάνῃ κίνδυνος" ἐὰν γὰρ μὴ ἀρο- 
τάξωμεν τὴν ἀπὸ τῶν σεισμῶν τυχὸν, εἰ μετοικεῖν συμβουλεύομεν TOU- 
τῶν γινομένων, ἢ ἀπὸ τῶν πολέμων ἥ τινων τοιούτων ἔκφρασιν, OU 
ἂν ἀνάσχοιντο ἡμῶν τὰ ἄλλα κατασκευαζόντων. — p. 756. v. 1. — 15. 
recepit Án. T. VII. v.2. An. φροντίζειν μᾶλλον. v.6, Àn, ἔχο- 
ται’ τῇ αὑτῇ δὲ διαιρέσει τὸ ἔνδοξον μεϑοδεύεται, δι’ ἧς καὶ τὸ 
συμφέρον, διὸ καὶ πρὸς ἐνίων συνῆπται" διαφέρει δὲ, ὅτι τὸ μὲν 
ἐν χρήμασιν ἢ τοιούτῳ τινί ἐστι, τὸ δὲ ἔνδρξον εἰς δόξαν, ἢ ( Mon. 
om,) τοὐναντίον εἰς ἀδοξίαν τείνει τῶν ποιούντων" τὴν τοῦ ἐνδόξου. 
ψ. 14. An. ἦ δὲ μή, — v. 12. et 15, An. ἀπελασϑήσεται.  v.15. 5j νῦν. 
-Mon. 8. ἡμῖν. v. 15, Par. 2977. προςγενήσεται. — ps v. 11. 

v. 
1. συνεστάναι, — p. 844, σύνϑεσιν, κατὰ διαίρεσιν ΑἹ 1, σύνϑε- 
σιν καὶ ϑιαΐρ., coll, not, 7, P. 9855. 2. Theon. p. 256, 9, 

Vol V. 

P. 10. not, 12. Ale. 7. —J. 4. — P. 34. v. 22. 1. δ," ἑνὸς. — P. 67. 

y. 55, illis l. illic, — p.72. v. 26,1, ἐκρινόμην, — p. 160. 1. 2. 1, 
ὁρῶν. — p. 162, not, 4.1. δικαιολογήσεσθαι. — p.215. v. 18. Θέρω- 
γος 1. Ιέρωνος. Locum bune exscripsit Arsenius Violeto p. 515. 
- p.216. v. 8. cfr. Ársen. Viol. p.172. — p.53853,1. 11. διΐστονταε, 
quod est in Ald. et Codd., scripsi διϊστῶνται. — υ. 427. v. 52. 
pone ad marg.,575. — p. 450. v. 18. sins 1, εἶπέ. v. 21. ἐπεξερ- 

v 



᾿ γασίαε 1, ἐπεξεργασίᾳ. — p. 452, v. inf. ἐπιτελλομένον 1. ἐπιτελλο- 
μένων, — p. 455, v. 5. συνέσται 1. συνίσταται. .ν. 15. αὐτῶ 1. αὑτῷ. 
— p.456.v.23. τὰ 1, τό. — p. 457.ν. 18. πηὸς 1. πρὸς. — p. 455. 
v. 15.1. πυϑαγορικῆς αἱρέσεως. est c. 25. T. 1. p. 240. Hiessl. — 
p. 461. v. 16. ἐχτυχεῖν 1. ἐντυχεῖν. — p.462. v. 20, ἐκ 1. d». — p. 463. 
v. 15. dele comma, ν. 18. dele παρὰ. — p. 464. v. &. a. i. 
ἐπήπαγε lémyyays. ν. ult, v. 16. 1. p. 16. — p. 486. v. 31. 1. 
Πίνδαρος. 
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